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1.

Konklusion
De enkelte lejemål består som en samlet bebyggelse grænsende op til parkerings
aeal og indkørsel fra Industrivej, opført efter projektmateriale udarbejdet af arkitekt og
ingeniør på opgaven, samt datidens byggeprogram for JYSK, thansen og jem og fix.
Byggeriet er udført som et rationelt byggeri , der nøje specificerer metoder og kvalitet
til bygningen og indretningen Bebyggelsen er opført, så de lever op til de specifikke
krav, der er til en JYSK, thansen, jem og fix med indretning og kundevenlighed.
Bygningen er opført med løsninger, med bærende bagvægge af beton, isolering og
forplade i vasket sandwichelementer. Lette ydervægge er udført som konstruktion
med beklædning ud- og indvendig. Hegn over terræn med bærende stolper som RHS
profiler, beklædt med bræddebeklædning.Bebyggelsen er opført som en længebebyggelse, med bærende bagvægselementer, med stålrammer, spær som bæring til
tagkonstruktion udført som gitterrammer i stål. Lette skure i terræn er opbygget i træ
med lodret bræddebeklædning. Tag er afsluttet med tagpap og oplukkelige ovenlys
virkende som brand- og komfortventilation.
Foran bebyggelsen er opsat fælles skiltepylon og flag allé.
Generelt er der ikke kritiske konstruktioner, når tag og afløb oprenses 2 gange årligt
og materialevalget må betegnes som karakteriseret med gode lange levetider på
selve bygningen. Hegn omkring varegårde og udesalgsområder har mindre levetider.
De ting der er ved bebyggelsen idag, er ikke mere end man kan forvente af en butik
der er taget i brug i 2011. Dog trænger de indvendige overflader til malerbehandling
og rengøring ved Jem og Fix og thansen, hvilket hidrører lejer.
Indgangsportaler udført i stålkassetter er ødelagte og bulede især ved jem og fix.
Parkerings, fortove og udenomsarealerne er slidte og trænger til en opfriskning. Der
er ikke konstateret lunker på parkeringsarealet, men der er mange kantsten der erslået itu, fortov langs udeområde med hegn af sinusplader trænger til opretning.
Indvendig i bebyggelsen er der nogle brandforhold, der skal ajourføres.
Omkring bebyggelsen er der plantet parklignende træer og arealer, udenfor parkering
er tilsået med bunddække.
Parkerings og udenomsarealerne deles mellem lejerne.
Vedligeholdelses udgifterne til bygningen vil i den kommende 10-års periode ligge
normalt, da mange af forhold belyst i indeværende rapport påhviler lejere.

2.

Indledning

2.1 Baggrund og formål
K/S Frederiksværk, Retail Center c/o Blue Capital A/S har med hjælp fra Arch
Arkitekter gennemført et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Industrivej 1 k-h-g, Matr. nr. 8h, 3300 Frederiksværk, der indeholder JYSK, thansen samt
jem og fix med indgange fra fælles parkeringsareal
Ejendommen er besigtiget af Klaus Krogh fra Arch Arkitekter.
Rapporten er baseret på en visuel gennemgang af bebyggelsen, samt en gennemgang af tidligere udarbejdet projektmateriale rekvireret hos Halsnæs kommune udarbejdet 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 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.
Der er desuden ikke foretaget vurderinger af de aktuelle driftsforhold på varme-, ventilations-, tagvand og varmepumpeanlæg.
Det forudsættes endvidere, at bygninger og installationer opfylder gældende byggelovgivning, på opførelsestidspunktet, og at bebyggelsen lever op til BR08, som angivet i den forventede byggetilladelse.
Der er lavet energimærke på bebyggelsen den 03.03.2017, og bebyggelsen har energimærke C.
Bygningens energimæssige stand er generelt set god. Det er dog muligt at gennemføre enkelte rentable energibesparende foranstaltninger.
Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge
bygningsreglementet BR18, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.
I forbindelse med besigtigelsen, har vi talt med jem og fix-, JYSK, og thansen købmændene, og de tilkendegav, at de ikke ikke havde oberveret så store problemer
med bebyggelsen.
Dog tilkendegav bestyreren ved JYSK at belægning ved vareindlevering var lagt om
flere gange og nu skulle omlægges igen, da det sætter sig.

3.

Ejendomsstamdata

3.1 Beskrivelse af ejendommene
Parkering
Parkeringsareal delt af ejendommene.
jem & fix
Bebyggelsen består af:
Overdækket udevareområde
Vindfang
Salgslokale.
Lager
Kundetoiletter
Kantine, Kontor
Indskudt etage 1 sal
Teknikrum
Halvtag, Udevareområde
Affaldsgård
Parkeringspladser, Vareindlevering
thansen
Teknik
Handicap toilet
Toilet
Frokostrum
Kontor
Salgslokale
Værksted
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Affaldsgård
JYSK
Kundeområde
Kontor
Frokostrum
Teknik
Kundetoilet, Forrum
Toilet Personale
Garderobe
Varemodtagelse

3.2 Bygningens hoveddata er:
JYSK. thansen og jem og fix
Adresse: Industrivej 1, 3300 Frederiksværk
Ejendomsnummer 12566 Kommune nummer 0260
Beliggende i byzone
Matrikel nr.:
Matr. nr. 8H EVETOFTE BY, MELBY
Opførelses år: 2011
Anvendelse:
Detailhandel
Antal etager:
1 etage med indskudt etage ved Jem og Fix og JYSK
Bebygget areal 3339 m2
Overdækning ikke del af bebygget areal 180 m2.
Indskudt etage bygning K 47m2
Erhvervsareal ialt 3386 m2

JYSK
Adresse: Industrivej 1G
Matrikel nr.:
Matr. nr. 8H EVETOFTE BY, MELBY
Erhvervsareal 1605 m2 (Dispensation fra 1500 m2)
Opførelses år: 2011
Anvendelse:
Detailhandel .
Antal etager:
1 etage
jem og fix
Adresse: Industrivej 1H
Matrikel nr.:
Matr. nr. 8H EVETOFTE BY, MELBY
Erhvervsareal 1017 m2
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Opførelses år: 2011
Antal etager:
1 etage
Opførelses år: 2011
Anvendelse:
Erhverv udvalgsvarebutik
Antal etager:
1 etage med indskudt dæk
Overdækket udeområde på 180 m2
thansen
Adresse: Industrivej 1K
Matrikel nr.:
Matr. nr. 8H EVETOFTE BY, MELBY
Erhvervsareal 754 m2
Opførelses år: 2011
Anvendelse:
Detailhandel autodele, værksted dækskift.
Antal etager:
1 etage
Indskudt etage over velfærdsrum.
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3.3 Bygningsbeskrivelse
Der forefindes et specifikt og fyldestgørende tegningsmateriale fra opbygningen til
jem og fix, JYSK samt thansen. På nuværende tidspunkt ligger en byggetilladelse til
overdækning ved JYSK og ændring af Jem og Fix udevareområde.
Der er givet dispensation i 2010 fra kommunen, til udvidelse af etagearealet hos
JYSK i forhold til planloven for området, hvor der kunne bygges 1500 m2.
Fundamenter og bjælker:
Armerede linje-stribefundamenter og punktfundamenter Beton20P.
Terrændæk:
200 mm Armeret glittet betongulv.
225 mm Isolering
200 mm Kapillarbrydende lag
Facader:
Tunge ydervægge er primært udført af 32 cm betonelementer. Vægge består udvendigt og indvendigt af beton. Hulrummet er vurderet isoleret med 125 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
Lette ydervægge er delvist udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.
Inder- skillevægge:
Lette Skillevægge i stål og gips, Leca og teglstensvægge.
12,5mm Fermacel Fibergips
Dampspærre
DS Sigma Sålløsholte
Stålsøjler
150mm Isolering
Dampspærre
12,5mm Fermacel Fibergips
Vægge er indvendig beklædt med glasvæv og malerbehandling.
Tag:
Taghældning 2 °
2 Lag Tagpap
ca. 5 % Ovenlys - heraf 20 % oplukkelig brandventilation
180 mm Isolering
Selvbærende Trapetzplader - c/c = 4.80 m
Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.
Lofter:
Perforede malede trapetzplader i salgslokale, indskudt dæk og lager.
Mod lette gipsvægge og ydervbægge, gipsplader malerbehandlet.
Malede kortplank gipslofter.
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Gulv:
Jem og Fix
Linoleumsgulve i velfærdsrum
Salgslokale, vindfang, teknikrum og lager epoxygulve.
Toiletter klinkegulve med grå fliser.
Belægningssten i overdækket varegård.
Indskudt dæk med spånpladegulve.
Galvaniseret rist i grube i vindfang.
JYSK
Linoleumsgulve i velfærdsrum
Salgslokale tæppebelægning
Toiletter og vindfang klinkegulve med grå fliser.
Støvbundet betongulve i lager.
Nuway måtte i vindfang.
thansen
Linoleumsgulve i velfærdsrum
Salgslokale, vindfang og lager epoxygulve.
Teknikrum og Værksted støvbundet betongulve.
Toiletter klinkegulve med grå fliser.
Belægningssten i overdækket varegård.
Indskudt dæk med spånpladegulve.
Vinduer, Ovenlys 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.
Skydedørs og vinduespartier udført i træ alu malet i farve til kæderne.
Massive yderdøre er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.
Yderdørspartier er med ruder af tolags energiglas.
Porte er med isoleret fyldninger samt med rude af tolags ackrylglas.
Ovenlys er monteret i de vandrette lofter. Ovenlysvinduer vurderes at bestå af 2 lags
akryl monteret på isoleret karm.
Terræn
Udearealerne ved p-pladser er belagt med grå fliser og asfalt.
Afgrænsning mod parkering med kantsten og plantekummer.
Arealer i varegård beklædt med belægningsten og glittet beton.
Tekniske installationer
Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.
Varme:
Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlæggene er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Der er installationer i hver af de 3
butikker.Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. VarmefordeSide 8

lingsrør er udført som to-strengs anlæg.
Varmefordelingsrør er udført som stålrør og pexrør. Fordelingsledninger er ikke isoleret.
Opvarmning sker i kontor- og personalerummene med radiatorer.
De enkelte kredse er delt op på blandesløjfer, herunder varmetæppe og radiatorer.
Den primære varmekilde i butikkerne er strålevarmeradiatorer placeret under trapetzplader i lofter.
I Jysk er opvarmningen i salgslokale med varmeventilatorer.
Varmepumper
Der er monteret 2 stk. nyere varmepumper, som producerer luftvarme til rumopvarmning i Jysk. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et
splitanlæg med en udedel og indedel. Luftvarmepumperne forsyner butikken med
varme.
Automatik
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt
rumtemperatur.
Målere: Målere for varme, el og vand er placeret i teknikrummet ved lager.
Der er ikke monteret automatik for central styring til regulering af varmeanlæggene.
Spildevand:
Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til separerede regn- og
spildevandledninger.
Vand:
Varmt vand produceres i 130 liter præisolerede vandvarmere.
Ved jem og fix er monteret vandkøler i køkkenskab under vask.
Ventilation
Zone: Butikker.
Naturlig ventilation
Driftstid: 60 timer/uge
Luftskifte: 0,9 l/s/m2
Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759

Afløb, El og Sanitet:
Afløb fra køkkenvaske og rengøringsvaske er med synlig vandlås som geberlt.
Afløbs-installatlonen tilsluttes muffe ved gulv og væg
Afløb fra håndvaske er med selvstændig pungvandlås. Afløbsinstallation er ført synligt
og tilsluttes muffe ved gulv.
Side 9

Tagvand er ført via isoleringskiler på tagpap opbygget på tagisolering ført til pluvia
tagbrønde ført til faldstammer i bebyggelsen.
El:
Forsyning fra lokalt forsyningsselvskab.
Hovedtavle er placeret i de enkelte teknikrum i JYSK, thansen og jem og fix.
El er udført som skjult installation over nedhængte lofter og indrillet i bagvægselementer og lette vægge.
Gitterbakker og kabelstiger opsat med skillespor for hovedledninger, lys og kraft-installationer samt svagstrømsinstallationer.
BELYSNING
Belysningsanlæg i butikker består primært af 2- eller 1-rørs armaturer, skønnet med
højfrekvente forkoplinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.
Automatik
Der er ikke vindindikator til lukning af ovenlys ved storm eller dårligt vejr.
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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 bebyggelsen udarbejdet af Dansk Stålkonstruktion. Der er fundet mangler man kan forvente af en bebyggelse, der er taget ibrug i 2011 og er 7 år gammel. Der er nogle ting
man bør få udbedret, men en del af de ting der er konstateret må betegnes som en
del af indvendig vedligehold på bebyggelsen. Der er primo 2018 sendt byggetilladelse
ind på ændringer af halvtage og hegn omkring bebyggelsen, hvilket ikke er etableret
endnu.
Med hensyn til det brandmæssige i bebyggelsen, er der i tegningsmaterialet fundet
brand og flugtvejsplaner med angivelse af flugtveje, brandsektionsvægge og branddøre. Ved gennemgangen er der konstateret nogle forhold, der skal bringes iorden.
Der er ikke fundet tegn på sætninger og kritiske forhold i de bærende systemer, og
tag.
Belægning omkring bebyggelsen ser umiddelbart fin ud, dog har belægningen ved
JYSK vareindlevering sat sig flere gange omkring acurende og port.
Det er i særdeleshed overflader, der skal vedligeholdes, rengøres og serviceres af
lejere. JYSK har dog på det seneste malet og repareret vægge indvendig i deres
lejelmål. I forbindelse med gennemgangen er det konstateret, der er flere punkter,
der ikke lever op til byggeprogram for de enkelte butikker, herunder lofter, overflader,
varmestyring, opvarmning samt overflader, men det på man gå ud fra er godkendt ved
aflevering af lejemålene til lejere.
Der er ikke modtaget, kvalitetssikringsmateriale, men der er downloadet tegninger fra
weblager. En del af grunden er kortlagt som forurenet i videns niveau 2, men da det
er en mindre del beliggende under Jem og Fix varegård, skønnes det ikke at have
nogen konsekvens for det lejede.

4.2 Følgende bør dog bemærkes:
Fundamenter Sokkel.
Fundamenter og sokler under terræn er ikke besigtiget. Da det er sandwichelementer
på den overvejende del af facaderne, og der der ikke høj sokkel langs facader, er der
ikke konstateret sætninger og revner i sokkel.
Der er ikke isat insektstop mellem sokkel og forplade sandwichelementer.
Terræn- Etagedæk
Gulve er udført uden dillitationsfuger, og derfor vil der komme små svindrevner. Der
er ikke konstateret store revner, og disse revner der er konstateret har kun kosmetisk
betydning.
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 overfladebehandle dem indenfor en kortere periode. Fugesamlinger imellem facadeelementer og
mellem vinduer døre og elementer er generelt fine.
Der skal indsættes insektstop mellem forplade sandwichelemeter og sokkel.
Ved JYSK varegård er elementhjørne blevet påkørt. Dette skal udbedres.
Lette facader beklædt med sinus plader skal gåes efter, hvor de sidder løse. Omkring
indgang til jem og fix er facadekassetter påkørt ødelagte og skal skiftes.
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Ved JYSK og thansen indgange skal facadekassetter afrenses gåes efter og skrues
fast, hvor de er løse.
Ydre trådhegn omkring bebyggelsen langs skel er ødelagt og skal skiftes.
Bræddebeklædning 2 på en beklædning under halvtag ved jem og fix skal lukkes,
hvor der er huller ind i hulmum-isolering.
Skydeport til jem og fix varegård samt affaldsgård er ødelagt og skal skiftes.
Hegn omkring varegårde og affaldsgårde er ødelagte, og der er manglende beklædning flere steder. Søjler er ikke dimensioneret til at kunne optage kræfter for vind og
hegn og stolper, skydedøre og døre skal skiftes. Hegn er ikke vedligeholdt.
Vinduer, Porte og Døre
Alupartier er generelt i god stand mekanisk, men de skal renses af og rengøres. Løse
og påkørte dækkapper skal skiftes eller clipses på plads igen.Nogle vinduespartier og
døre er meget rustne og medtaget ved bundkarm ca 15 cm op i. Brandskydeport på
lager ved jem og fix er blevet påkørt og ødelagt, og skal skiftes til godkendt BS60,
så dør lukker tæt ved eventuelt brand. Når ny brandskydeport er isat, skal den testes
med tryk, hvilket ikke var muligt ved monteret port.
Der er flere steder gerichter omkring døre er gået løse og er blevet påkørt. De skal
skiftes og malerbehandles.
Dobbeltdør ved thansen fra værksted til lager er ødelagt i karm og dørblad og skal
repareres.
Alle døre i bebyggelsen skal gåes efter i hængsler og justeres. Dørblade, karme der
er skrammede og ødelagte males over og repareres.
Der er usandsynligt få branddøre i bebyggelsen. Der efterlyses brand og flugtvejsplan
med angivelse af dørbetegnelser, samt ibrugtagningstilladelse fra Halsnæs kommune.
Gulve
Gulve ser generelt fine ud, dog er rist og grube i vindfang ved jem og fix ødelagt.
Grube skal renses op og males på sider. Der skal ilægges ny rist.
Nuway måtte ved JYSK ligger ikke plan og skal skiftes.
Vægge
Generelt fremstår vægge i god stand hos JYSK. I øvrig bebyggelse er der flere steder, hvor væggene er skrammede og trænger til maling. Der er enkelte svindrevner i
gipsplader, men ikke mere end man kan forvente af en bebyggelse fra 2011. Huller i
vægge lukkes, svindrevner spartles over og der påføres en gang maling så vægge er
heldækket. Da det er bag inventar er det ikke så nemt at reparere ved malerbehandling, så det skal koordineres med lejere. På JYSK lager er der hul i brandsektionsvæg mod butik. Dette skal lukkes og repareres.
Halvvægge omkring grønt område grænsende op til thansen udført i sinusplader skal
fjernes og nedbrydes.
Der er ikke opsat fliser på vægge i henhold til byggeprogrammmer.
Lofter
Lofter i bebyggelsen ser rigtig fine ud. Der er enkelte svindrevner i kortplank gipslofter
og hjørner, hvilket man kan forvente af en bebyggelse fra 2011.
Lofter skal gåes efter spartles i svindrevner og hjørner og males over.
Lofter i velfærdsrum og toiletter er ikke opsat jvf. byggeprogrammer.
Brand
Brandskydeport udført i træ hos jem og fix skal skiftes til BS 60 brandskydeport.
Der er enkelte steder ved installationsgennemføringer, der ikke er støbt ud eller fuget
med brandskum i teknikrum. Dette skal gøres.
Det har ikke været muligt at se om brandsektionsvægge er ført med op til undertag
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yderste tagdækning.
Der skal forelægges en driftplan for brandtryk vedligeholdelse af dette, samt afprøvning af brandopluk, kombineret med komfortventilation. Sidst udarbejdet i 2011 af
DS Dansk Stålkonstruktion.
EL
Elinstallationen ser fin ud generelt. Der er enkelte steder, hvor der mangler blænddæksler på eludtag og enkelte kontakter er ødelagte.
Umiddelbart mangler der belysning på parkeringsareal og veje omkring bebyggelsen,
til oplysning jvf. byggeprogrammer med 50 lux. Det skal drøftes med lejere om der er
problemer med dette.
Der er opsat påbygningsarmaturer jvf. de enkelte kæders byggeprogram på opførelsestidspunktet, hvilket ikke tilsvarer det man ville gøre idag.
Ved en større renovering, må man forvente energitekniske tiltag som led og styring af
lys.
Der er ikke monteret pir og dagslysstyring i bebyggelsen.
Der skal monteres ude sencor til styring af opluk på komfortventilation.
Lamper på parkeringsareal kan ikke tilgåes ved blænddæksel, da der er opsat
kloakrør fyldt med sten som pullert.

VVS
Varme
Varmeinstallationer i de enkelte teknikrum bærer præg af at bebyggelsen er ombygget
af flere omgange. Placering af rør, automatik er placeret, så hele rørinstallationen ikke
har kunnet isoleres jvf. norm for teknisk isolering.
I teknikrum er det konstateret, der kun er en afkøling på ca. 10 grader mellem fremløb
og retur, hvilket ikke er ok. Der skal minimum være en afkøling på 30 grader.
Der er ikke monteret decentral styring af varmen i de enkelte teknikrum samt udekompensering i form af Danfoss ECL 300, eller lignende.
Der kan monteres decentral styring i de enkelte teknikrum, og anlæg skal indreguleres, så den rette afkøling opnåes. Ligeledes skal der fremsendes dokumentation på
dimensionering af fjernvarmestik og varme i de enkelte lejemål.
Fordelingsledninger til stråleradiatorer placeret i lofter virker underdimensioneret,
hvilket har stor indflydelse på afkølingen. Det dokumenteres de har den rigtige dimension. Kan den rigtige afkøling ikke opnåes, skal de skiftes.
Flere steder i butikkerne, er fordelingsledninger blevet påkørt og hænger i buer grundet manglende bæringer. Rør skal rettes op og suppleres med flere bæringer.
På lagere skal rør beskyttes mod påkørsel.
I JYSK sker opvarmningen med vand til luft, hvilket ikke er hensigtmæssigt, når der er
fjernvarme ved bebyggelsen.
BRUGSVAND
Pexrørsinstallation til brugsvand er udført med uisolerede pexrør på henholdsvis koldt
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og varmt vand. Rør er placeret sammen, så det kolde vand vil blive varmet op af det
varme vand og omvendt. Der burde havde været brugt isolerede alu pexrør så unødvendigt energi forbrug undgåes.
ISOLERING
Varmeinstallation i de enkelte teknikrum er ikke isoleret jvf. DS 452, Norm for teknisk
isolering.
Fordelingsledninger ud til radiatorer under lofter, er ikke isoleret jvf. DS 452.
Alle rør skal isoleres jvf. DS 452. ud til aftaps- kuglehaner før radiatorer.
Rør ud til varmtlufttæpper ved vindfange er ikke isoleret og skal isoleres.
Kloak
Det ser ikke ud til der har været problemer med kloaken indvendig i bebyggelsen
samt tagvand. Der er ikke konstateret de store lunker på belægningsarealer, dog skal
acurende ved JYSK vareindlevering skiftes og belægning oprettes.
Rendestens sandfangsbrønde skal renses op på belægningsarealer som en del af
driften.
Tagnedløb i varegård ved jem og fix er blevet påkørt flere steder. Nedløb og Loro X
rør skal skiftes, hvor de er ødelagte.
Tag
Tage er udført med tagisolering og tagbrønde med konvolut fald, ført til tagbrønde
placeret på tage. Der er monteret ovenlys i en kombination af brand og komfortventilation.
Tag til jem og fix udevareområde er ikke udført med 20% klare tagplader, jvf. byggeprogram. Der indbygges klare tagplader på halvtag ved jem og fix.
Der ligger en byggetilladelse på overdækning af JYSK udevareområde. Arbejdet er
ikke udført endnu.
Tage er kun isoleret med 180mm isolering, hvilket er for lidt, jvf bebyggelsen er opført
i 2011. Man bør forvente at tag skal efterisoleres ved renovering af ejendommen.
Ellers ser tagene fine ud.
Indskudt dæk.
Låge ved indskudt dæk over velfærdsrum ved jem og fix er ramponeret. Låge værn
skal repareres og males.
Inventar-rumfordeling
thansen har ændret anvendelse af rum i lejemålet, og handicaptoilettet er brugt til
lager.
Kontor hos thansen er lavet om til lager, og flugtvejsvindue er afblændet med krydsfinerplade og sikringsgitter.
Belægningsarealer
Belægningsarealer er i store træk fine, belagt med kvadratiske fliser, asfalt og unicoloc belægningssten.
Kantsten under hegn ved varegård er afskallet og er blevet påkørt flere steder og står
ikke i lige flugter. Ødelagte kantsten skal skiftes og de rettes op i lige flugter under
hegn.
Kantsten langs parkeringsarealer og grønt område med sinusplader ved halvvæg er
afskallet og påkørt flere steder. Kantsten der er ødelagte skiftes.
Fortove og flisebelægning med kvadratiske fliser skal rettes op, hvor fliser vipper.
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Asfaltbelægningen ved jem og fix vareindlevering er slidt, og skal repares i huller og
revner.

5.

Gennemgang af dokumentationsmaterialet

Der er downloadet projektmateriale på bebyggelsen i form af tegninger, byggeprogram, Byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.
Dog er denne gennemgang er sammenholdt med tegninger og materiale, downloadet fra Halsnæs kommune. Energimærke og BBR meddelelser er fremsendt fra Blue
Capital.
Der mangler blowertest, tæthedsprøvning af bebyggelsen.
5.1 Tegningsmateriale
Der er modtaget noget fyldestgørende 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.
Det har været muligt at fremskaffe byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse, energiberegning, statiske beregninger, asbuilttegninger, kloakplaner, brandstrategi, flugtvejs, brandplaner, dimensionering af stålspær.
Afleveringsdokumenter til JYSK, jem og fix samt thansen der må forventes udarbejdet
ved ombygningen i 2011 er ikke modtaget.
5.3 Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger
Der har ikke været forelagt KS og DV på opgaven..
5.4 Beregninger
Der er udført statiske beregninger udført af ingeniør på opgaven.

Anbefalinger
Byggeriet fremstår sundt og med robuste materialer og en god klimaskærm. Der er
nogle ting som indvendig vedligeholdelse, maling og det brandmæssige, der skal
udbedres. Energimæssigt er bebyggelsen ikke så god, og der skal laves nogle tiltag
med varmeanlæg, isolering og styring af varmen for at den lever op til de krav der var
i BR 2008.
Mange af tingene der er påtalt er vedligeholdelse, er ikke unormalt for en bebyggelse
som denne, og påhviler lejere.
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