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1 Resume 

COWI har udført en teknisk due diligence på ejendommen Skomagergade 19, for 

K/S Skomagergade, Roskilde. Ejendommen består af bygningen, som vist i den 

blå markering nedenfor. 

 

Formål Denne rapport præsenterer nøgleresultater fra en generel besigtigelse af klima-

skærm og indvendige arealer omfattende bygningskonstruktioner/-del, overflader, 

installationer og udendørsarealer. Gennemgangen af ejendommen og interview 

med  Charlotte Andersen blev udført på ovennævnte adresse: Skomagergade 19, 

4000 Roskilde, den 10 november, 2021 af  Jon Harris Carlsen fra COWI. 
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Ejendommen ejes i dag af Topdanmark Ejendom A/S.  

Bygningerne på Skomagergade 19 er opført i  1900 og renoveret senest i 2018. I 

1997/1998 var der en større ombygning. 

Bygningerne fremstår med malede/murede facader, med termovinduer med alumi-

nium rammer i stueplan og trærammer på 1./2. sal. Der er tagpap på det flade tag 

og teglsten på hovedbygningen.  

Ejendommens lastbærende konstruktioner er med søjler, bjælker og dækplader af 

jernbeton elementer samt murede vægge omkring elevatorer og trapperum. 

Den samlede vurdering af bygningerne er, at de generelt er i god stand. En mere 

detaljeret beskrivelse af bygningerne fremgår af afsnit 2.2  

Miljørisiko På basis af ejendommens opførelsestidspunkt er det COWI's vurdering at der kan 

være en risiko for at der er indhold af miljøfarlige byggematerialer (PCB, asbest el-

ler bly) i ejendommen. 

Det anbefales, at risikoen afklares via laboratorieanalyse, såfremt der skal laves 

renoveringsarbejder.  

Vejrforhold Under besigtigelsen var lufttemperatur i omegn af 10-12 grader celsius og lettere 

overskyet. 

Bygningen, i det det offentlige bygningsregister BBR, er angivet som detailhandel. 

De besigtigede indvendige arealer omfatter alle 4 etager inkl. udlejede arealer i 

kælder og på 2. sal. 

Bygningerne indvendigt fremtræder generelt i god stand.  

Overflader er holdt i få materialer af robust, vedligeholdsvenlig og god kvalitet. 

Gulve i butik og kælderdelen mod Skomagergade er med hvide klinker og linoleum 

på 1. og 2.sal, samt terrazzo på toiletter på 1.sal. Vægge er med væv og maling på 

både lette og murede vægge. Lofter er akustiklofter i stueplan og kælderdelen mod 

Skomagergade, hele gipsplader på 1.sal og troldtekt på 2. sal. 

Tilgængelighed Ejendommen opfylder kun delvis krav til relevant lovgivning samt retningslinjer 

gældende for tilgængelighed for handikappede personer i rullestol. 

› Der er dedikerede handikap p-pladser tæt på bygningen ved den fælles parke-

ringsplads på Schmeltz Plads. 

› Der er niveaufri adgang fra begge sider. 

› Der er elevatorer i bygningen, der betjener alle etager. 

› Der er ingen handikaptoiletter i ejendommen (men der er heller ikke krav om 

kundetoilet). 

 

Ejerskab 

Bygningens klima-

skærm 

Offentlige byg-

ningsregister BBR 

Bygning(er) ind-

vendigt 



 

 

     

K/S SKOMAGERGADE, ROSKILDE 

SKOMAGERGADE 19 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2021-12-13 

 9  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/TDD Roskilde Apotek/TDD/TDD_Lager_standard_DK.docm  

Skybrud Det var informeret under besigtigelse at der ingen problemer er med oversvøm-

melse under ekstreme skybrud og der var ingen tegn på vandindtrængning eller 

skader i kælderen.  

Udenoms arealer, dvs. tilhørende baggård er flisebelagt med betonsten og i en ok 

stand.  

Parkering Der er 2 timers gratis parkering på det store bagvedliggende P-område (Schmeltz 

Plads).  

Energimærkning Skomagergade 19 har i overensstemmelse med Energistyrelsens lovpligtig krav 

om energimærkning af ejendomme været synet af en energikonsulent i 2018. 

Energimærkningen afspejler en ejendoms energiforbrug på en skala fra A til G, 

hvor A betyder, at bygningens energiforbrug er lavt mens G betyder at bygningen 

har et stort energiforbrug. 

Efter den af energikonsulenten udarbejdede energimærkningsrapporten er ejen-

dommen klassificeret som grad C. 

Energimærkningsrapporten indeholder forslag til energiforbedringstiltag sammen 

med anslåede investeringer og tilbagebetalingstid. 

Generelt er alle anlæg vel vedligeholdt og i ok stand. 

Butik og kælder er opvarmet via ventilationsanlægget, der er tilsluttet fjernvarme. 

Trapperum samt 1. og 2. sal opvarmes med radiatorer (ligeledes fjernvarme)  

Stue og kælder er ventileret af et fælles ventilationsanlæg, som er placeret på det 

flade tag over baglokalerne mod Schmeltz Plads. På 1. sal og 2. sal er der naturlig 

ventilation. 

Strømforsyningen leveres fra den lokale strømforsyning via transformere og hoved-

afbrydere og elmålere er placeret i kælderen. 

Toiletter/badeværelser er placeret på 1. sal og er udstyret med standard porcelæn, 

forkromede kraner, spejle ved håndvaske samt varm og kold vandforsyning. 

Istandsættelsesarbejder inkluderer arbejder, der skal udføres for at istandsætte og 

undgå akutte skader eller fejl på bygninger og udendørsarealer. Istandsættelsesar-

bejder inkluderer også akutte vedligeholdelsesarbejder for at undgå, at skader ud-

vikler sig, eller at forværring af bygninger accelerer. 

Istandsættelsesarbejder vurderes at udgøre DK  18.000. 

Nøgletal for udførelse af istandsættelsesarbejder indenfor 0-2, 3-5 and 6-10 er an-

givet i tabellen nedenfor. Istandsættelsesarbejder er beskrevet i større detaljer i af-

snit 3.2. 

Udvendige fælles-

arealer 

Mekaniske & elek-

triske installationer 

Istandsættelsesar-

bejder 
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Istandsættelsesarbejder 

Omkostninger og tidsplan for udførelsen af arbejderne 

Omkostninger, DKK eksklusive moms 

0-2 3-5 6-10 

18.000 0 0 

 

Anbefalede arbejder inkluderer typisk forbedring af bygninger udført i forbindelse 

med istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder. Anbefalede arbejder er ikke 

nødvendige for drift eller anvendelse af ejendommen, men vil forbedre og forlænge 

bygningens/bygningernes levetid. 

Det er COWIs vurdering, at der ikke er behov for anbefalede arbejder på Skoma-

gergade 19, 4000 Roskilde. 

Anbefalede arbej-

der 



 

 

     

K/S SKOMAGERGADE, ROSKILDE 

SKOMAGERGADE 19 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2021-12-13 

 11  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/TDD Roskilde Apotek/TDD/TDD_Lager_standard_DK.docm  

2 Beskrivelse af ejendommen 

2.1 Overordnet bygningsgennemgang 

Ejendommens ID 90419 

Land DK 

By 4000 Roskilde 

Adresse  Skomagergade 19 

Områder hvor der ikke har 

været adgang under besigti-

gelsen 

COWI har besigtiget alle indvendige og udvendige arealer inkl. de udle-

jede rum i kælder og på 2.sal. Taget er besigtiget fra terrassen på 1.sal.  

Dog var der et depot/teknikrum i kælder, vi ikke kunne få adgang til. 

Synsmand/synsmænd Jon Harris Carlsen, COWI.  

Ejendommen blev besigtiget den 10 november, 2021. 

 

Nedenstående tabel afspejler information, som er indhentet fra det offentlige byg-

ningsregister (BBR). 

Byggeår 1900 

Antal hovedbygninger 1 

Antal etager 4 

Udlejningsareal Bebygget areal 

 

Bygningsareal 

Kælderareal 

Udnyttet tagareal 

 

Samlet erhvervsareal 

390 m² 

 

974 m² 

390 m² 

80 m² 
 

974 m² 

Anvendelse Butik. 
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2.2 Detaljeret bygningsgennemgang 

De individuelle bygningsdele og deres tilstand beskrives kort i følgende skema. 

Konstruktionselementernes tilstand og de tekniske installationer defineres i en ge-

nerel vurdering. 

 

Tilstand Vurdering 

God Intet behov for reparation. 

Rimelig Mindre fejl som ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, bygningens 

alder taget i betragtning. Fejl vil blive udbedret i forbindelse med rutine-

vedligeholdelsesarbejder. 

Middel Omfanget af fejl og mangler nødvendiggør genoprettelse af konstruktions-

elementet eller installationskomponenter ved akut vedligeholdelse. 

Ringe Større fejl og mangler som påvirker sikkerheden og konstruktionselemen-

tets holdbarhed og tilstødende konstruktioner, installationskomponenter 

eller systemer. Fejl og mangler skal udbedres. 
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3 Økonomi 

Omkostningsberegningerne er baseret på byggeomkostningsindekset for Q2 2021 

(Byggeomkostningsindeks 109,7) og er eksklusiv moms. 

3.1 Bagatelgrænse 

Kunden har sat bagatelgrænsen for omkostninger til DKK 1.000. Omkostninger for 

istandsættelses- eller anbefalede arbejder under denne grænse, vil kun i særlige 

tilfælde blive inkluderet i beregningerne. 

3.2 Istandsættelsesarbejder 

Istandsættelsesarbejder inkluderer arbejder, som udføres for at reparere og undgå 

akutte skader eller svigt. Istandsættelsesarbejder inkluderer også akutte vedlige-

holdelsesarbejder for at undgå, at skader udvikler sig, eller at forværring af bygnin-

ger accelerer.  

Nøgletallene for udførelsen af arbejderne op til en maksimal periode på 6-10 år er 

vist i følgende tabel. 

 

3.3 Anbefalede arbejder 

Anbefalede arbejder inkluderer typisk forbedring af bygninger udført i forbindelse 

med istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder. Anbefalede arbejder er ikke 

nødvendige for drift eller anvendelse af ejendommen, men vil forbedre og forlænge 

bygningens/bygningernes levetid. Omkostningerne for anbefalede arbejder er vur-

deret under den forudsætning, at de udføres i forbindelse med istandsættelses- el-

ler vedligeholdelsesarbejder. 
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Det er COWIs vurdering, at der ikke er nogle anbefalede arbejder på Skomager-

gade 19, 4000 Roskilde. 

3.4 Lejers vedligeholdsansvar 

Der henvises til lejekontrakten §9 og §12 vedr. forholdet mellem ansvaret for vedli-

geholdelse af ejendommen, herunder anlæg og installationer. 
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Bilag 1: Afgrænsning, virkeområde og 
ansvarsbegrænsninger 

COWI er af virksomheden K/S Skomagergade, Roskilde, blevet bedt om at udføre 

en Teknisk Due Diligence af ejendommen Skomagergade 19, 4000 Roskilde. 

Denne rapport præsenterer nøgleresultaterne fra besigtigelsen, som omfatter byg-

ningskonstruktioner/-del og -installationer. En generel gennemgang er udført på 

ovenstående adresse den 10 november, 2021 af Jon Harris Carlsen, COWI.  

Denne generelle bygningstekniske gennemgang er udført med det formål at af-

dække behovet for umiddelbart afhjælpende arbejder og/eller fremtidige forbed-

rende vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med kundens økonomiske vurdering 

af ejendommen. 

Den generelle bygningstekniske gennemgang af ejendommen er baseret på en be-

sigtigelse af forholdende på ejendommen i relation til faktorer, som kan ses med 

det blotte øje. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, som kunne resul-

tere i beskadigelse af bygningen, konstruktioner eller installationer. Yderligere un-

dersøgelser kan udføres i overensstemmelse med særlige aftaler, som specificerer 

eller understøtter undersøgelsens omfang og honorar. Alle udtalelser, som er givet 

under besigtigelsen af ejendommen, og kommentarer, som er inkluderet i denne 

rapport, er baseret på bygningssynet og det basismateriale, som er beskrevet i 

ejendommens datasektion. Rådgiveren har intet ansvar for tilstande, hvortil der 

ikke har været adgang, og som på denne baggrund ikke har kunnet evalueres. 

COWI er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med vores ydelser. 

Gennemgangen af ejendommen omfattede alle ind- og udvendige arealer inkl. tage 

og facader. 

Arbejdet blev udført i overensstemmelse med COWIs tilbud, som blev accepteret 

af Jonas Frøslev, for virksomheden K/S Skomagergade, Roskilde. Formål, virke-

område, ansvarsbegrænsninger og resultater er præsenteret i rapporten. 

COWI har udarbejdet denne rapport udelukkende til brug for K/S Skomagergade, 

Roskilde. Denne rapport må ikke anvendes af andre uden en særlig, skriftlig aftale 

med COWI. Ingen anden garanti, hverken direkte eller indirekte udtrykt, er fremsat 

i denne rapport, hvad angår den professionelle rådgivning. Medmindre andet er an-

ført i denne rapport, tager rapportens vurderinger udgangspunkt i, at ejendommen 

fortsat vil blive anvendt til det heri anførte uden nogen betydelig ændring. Konklusi-

onerne og anbefalingerne i denne rapport er bygget på informationer, som er givet 

af andre, og det antages, at al relevant information er oplyst af de adspurgte perso-

ner. Hvor der forelægges vurderinger af arbejder og omkostninger, der er nødven-

dige for at mindske et miljømæssigt eller teknisk ansvar identificeret i denne rap-

port, er disse vurderinger bygget på de informationer, der forelå på tidspunktet for 

besigtigelsen, og er således genstand for yderligere undersøgelser eller oplysnin-

ger, som måtte blive tilgængelige. Derfor kan omkostningerne ændre sig fra det 

Afgrænsning og 

virkeområde 

Ansvarsbegræns-

ninger og undtagel-

ser 
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opgivne. Der er ikke taget hensyn til fremtidige prisændringer eller andre ændrin-

ger, der kan resultere prisudsving. 

Der er ikke udført nogen miljøscreening på ejendommen.   
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Bilag 2: Bygningsplan 

 

 

Luftfoto af hovedbygning 

 

Stueplan, hovedbygning  
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Bilag 3: Fotodokumentation Bygning 

 

 

Foto B-01: Oversigtsfoto på 2.sal som er udlejet. Med troldtekt 

akustikplader på loft/vægge 

 

Foto B-02: Vinduer i kviste på 2.sal med 3-lags glas. Indvendige 

sikkerhedsgitre mod bagsiden er bevaret fra Fona-butik  

 

Foto B-03: Oversigtsfoto på 1.sal. Fra køkken mod frokoststue 
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Foto B-04: Oversigtsfoto på 1.sal. Fra indgang mod køkken/fro-

koststue 

 

Foto B-05: Personalekøkken på 1.sal 

 

Foto B-06: Vinduer på 1.sal med 2-lags glas. Indvendige sikker-

hedsgitre mod bagsiden er bevaret fra Fona-butik 
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Foto B-07: Oversigtsfoto i butik i stueplan, mod Schmeltz Plads 

 

Foto B-08: Oversigtsfoto i butik i stueplan, mod Skomagergade. 

Facadepartier i alu og 2 lags glas samt dobbelt skydedøre 

 

Foto B-09: Facadepartier i alu og 2 lags glas samt dobbelt sky-

dedøre mod Schmeltz Plads 
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Foto B-10: Nedhængte akustikloft i butik. Lofter bør tilpasses så 

de ligger korrekt i skinnesystem (både stue og kælder) 

 

Foto B-11: Medicin-robot i butik/kontor placeret i selvstændig 

boks 

 

Foto B-12: Baglokale mod Schmeltz Plads med natlevering 

igennem stål-facadedør 
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Foto B-13: Oversigtsfoto i kælder i udlejet del med opmagasine-

ring af varer 

 

Foto B-14: Eksisterende trappe mellem kælder og stueplan er 

lukket med et etagedæk. Trappe og søjler er bevaret således at 

kælderlokalet kan bruges i fremtiden 

 

Foto B-15: Hovedtrapperum med dør til/fra Skomagergade 
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Foto B-16: Hovedtrapperum. Trappekonstruktion udført i stål-

konstruktion med linoleumsbelægning på trin 

 

Foto B-17: Niveaufri adgang til butik 

 

Foto B-18: Oversigtsfoto på det flade tag over butik hvor der er 

træterrasse samt køl- og ventilationsanlæg 
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Foto B-19: Samlinger i tagpap/membran ser utætte ud og skal 

efterses, forventeligt med nye påsvejste lapper 

 

Foto B-20: Oversigt, vedr. foto B-19, i alt 4 stk. plader der skal 

repareres  

 

Foto B-21: Tag er hævet pga. vareelevator. Samt udført med 

ventilationshætte fra elevatorskakt 
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Foto B-22: Facade/tag set fra tagterrasse på 1.sal. Tagrende 

bør renses. 

 

Foto B-23: Tag/facade på bagsiden set fra tagterrasse på 1. 

sal, med inddækning mod nabomur, tagnedløb, udluftnings-

hætte fra toilet og hævet konstruktion for elevator. 

 

Foto B-24: Facade og tag/kviste mod Skomagergade. Tagrende 

skal renses. 
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Foto B-25: Graffiti afrenses/males ved døren til trapperum 

 

Foto B-26: Oversigtsfoto fra Schmeltz Plads med indgangsparti 

og udvendigt område til skiltning og affald mv. 
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Bilag 4. Fotodokumentation Installationer 

 

 

Foto I-01: Personaletoilet på 1.sal, forrum 

 

Foto I-02: Personaletoilet/badeværelse på 1.sal 

 

Foto I-03: Personaletoilet/badeværelse på 1.sal 
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Foto I-04: Personaletoilet på 1.sal, kvinder 

 

Foto I-05: Personaletoilet på 1.sal, kvinder 

 

Foto I-06: Elevator og trapperum, 1. sal inkl. brandslukker 
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Foto I-07: Elevator og trapperum, 2. sal 

 

Foto I-08: Elevator og trapperum, stueplan 

 

Foto I-09: Vareelevator mellem stue og kælder med adgang fra 

kontor og baglokale i stueplan 
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Foto I-10: Teknikrum i kælder for elevator 

 

Foto I-11: Radiatorer i personalerum, 1 sal 

 

Foto I-12: Radiatorer i udlejet kontor, 2 sal 
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Foto I-13: Rullegitter ved hovedindgang inkl. varmetæppe 

 

Foto I-14: Varmerør i trapperum, stueplan, fint opmærket 

 

Foto I-15: Belysning 2. sal (se også foto B-01) 
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Foto I-16: Belysningsarmaturer på 1. sal 

 

Foto I-17: Belysning samt fancoils (køling/varme), i butik, stue-

plan 

 

Foto I-18: Belysning samt vent-armatur, i butik, stueplan 
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Foto I-19: Ventilation i kælder 

 

Foto I-20: Ventilationsanlæg på det flade tag over butik 

 

Foto I-21: Køleunits på det flade tag over butik 
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Foto I-22: Tagbrønd på det flade tag over butik. Skal renses 

 

Foto I-23:Rist ved tagbrønd i træterrassen 

 

Foto I-24: Der mangler brandtætning omkring kabler i etagedæk 

mellem kælder og stueplan. Skal lukkes med egnet materiale til 

EI60 
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Bilag 5: Offentlig ejendomsregistrering 
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Bemærk: Bygning 2 er ikke længere på grunden.  
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