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Blok L (etape 5) – Provst Dreslersvej 46, 2.tv 
 
Lille værelse ved altan 

 

Bemærkning 
Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. 
Laveste overfl.temp.:  9,00C (hjørnesamling). 
Temperaturforskel: Ca. 6,00C  

Stort værelse ved altan 

 

Bemærkning 
Kuldebro på ydervæg. 
Laveste overfl.temp.:  10,20C (ydervæg). 
Temperaturforskel: Ca. 6,50C  



BYGGETEKNISK RAPPORT   
Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn  
Afd. 4, Mølleparken     Side 102 

d.a.i. arkitekter ingeniører as   Dato 01.06.2010 
Århus        Sag nr. 11367 

 
Stort værelse ved altan 

 

Bemærkning 
Kuldebro på ydervæg. 
Laveste overfl.temp.:  8,70C (hjørne loft/væg). 
Temperaturforskel: Ca. 7,50C  

Køkken 

 

Bemærkning 
Meget koldt i hjørne ved loft over overskabe. 
Laveste overfl.temp.:  13,30C (hjørne loft/ydervæg). 
Temperaturforskel: Ca. 8,00C  
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Blok M (etape 5) – Provst Dreslersvej 50-60 (etageblok) 
 
Facade mod vest ved nr. 52 st. 

 
 
Bemærkning 
Kuldebro i stueetagen i sokkel under altanpartier. 
Højeste overfl.temp.:  9,40C (ved fundament/sokkel på terrasse). 
Temperaturforskel: Ca. 12,50C. 
 

Facade mod vest ved nr. 54 st. 

 

 
Bemærkning 
Kuldebro i stueetagen i sokkel under altanpartier. 
Højeste overfl.temp.:  0,70C (tegloverligger vindue) og 1,50C (sokkel). 
Temperaturforskel: Max. ca. 4,00C. 
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Facade mod vest ved nr. 54 st., terrasser 

 
 
Bemærkning 
Kuldebro i hjørne langs parti og muret gavlvæg på altan. 
Højeste overfl.temp.:  3,80C (samling altandæk, væg og parti). 
Temperaturforskel: Max. ca. 6,00C. 

 

Facade mod vest ved nr. 50, 1.sal 

 

 
Bemærkning 
Kuldebro i tegloverliggere over vinduer. 
Højeste overfl.temp.:  1,20C (tegloverliggere med kuldebroer). 
Temperaturforskel: Max. ca. 4,00C. 
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1.06.3.8 Konklusion, facader og gavle 

Vindues- og døroverliggere: 
Gennemgangen viser, at der er store problemer med at overliggere over 
vinduesåbninger, samt over indgangspartier revner fra. En del har været 
revnet og er derfor blevet repareret med nye enkelte sten (ikke armerede 
overliggere). 
Det vurderes, at samtlige tegloverliggere efterhånden vil revne fra. En 
fortsat udskiftning af enkelte sten vurderes ikke at være en holdbar løsning 
på længere sigt. Der vil være behov for at udskifte til færdige tegloverliggere 
med rustfri armering. Man kan evt. vælge forspændte overliggere for at 
reducere antallet af skifter over åbninger, der skal nedtages. En bedre 
løsning vil naturligvis være at etablere en helt ny facadebeklædning, hvorved 
man også kan få bragt varmeisoleringen op til nutidig standard. 
 
Kuldebroer: 
Der er stort set ingen isolering i ydervæggene, bortset fra den smule, der 
findes i brystninger under værelsesvinduer. 
Omkring vinduer er der udmuret kompakt mellem for- og bagmur. Desuden 
findes mange små kuldebroer, som følge af, at kopskifterne er huggede og 
derfor ofte for lange og som følge af en del mørtelspild. 
De mange kuldebroer i murværket kan ikke elimineres ved at efterisolere 
hulmuren ved indblæsning af mineraluldsgranulat eller lignende. 
Dette vil i stedet kræve en mere gennemgribende renovering af facaden, som 
i hovedtræk kan løses ved enten at opmure en ny skalmur med tilhørende 
isolering eller ved at montere en beklædning uden på den gamle facade – 
f.eks. skærmtegl med tilhørende isolering. 
Begge løsninger vil kunne minimere varmeforbruget kraftigt og sænke de 
fremtidige udgifter til vedligeholdelse til et minimum. 
 
Termografi: 
Ud fra de optagne termografier kan man konstatere kuldebroernes præcise 
lokalisering samt differenserne mellem temperaturerne. Det er velkendt 
viden, at såfremt forskellen mellem koldeste og varmeste overflade i en bolig 
overstiger ca. 6-70C ved en normal forekommende, relativ luftfugtighed på ca. 
50%, vil der være stor risiko for skimmeldannelse på den kolde flade. Pg netop 
dette interval på 6-70C overskrides mange steder rundt omkring i blokkene og 
rækkehusene, som det fremgår af eksemplerne ovenfor. 
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Murværk i øvrigt: 
Bortset fra ovenstående problemer giver en besigtigelse fra terræn 
umiddelbart det indtryk, at murværket i forhold til sin alder er i nogenlunde 
stand. Det skyldes naturligvis, at bygherren løbende har vedligeholdt 
murværket med udskiftning af overliggere og hel eller delvis omfugning af 
facaderne. 
 
Altså må vi konkludere, at der først og fremmest er følgende problemer med 
facader - problemer der bør løses i én og samme omgang: 
 
1. Manglende isolering og problemer med indv. skimmeldannelser 
2. Faste bindere omkring vinduer, samt helt eller delvist sammenmurede 

kopskifter med deraf følgende kuldebroer 
3. Murbindere med begyndende korrosion 
4. Overliggere som er eller bliver defekte 
5. Revner i murværk pga. manglende dilatation og/eller faste bindere 
6. Revner ved altanhjørner. 
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1.6.4 Vinduer, døre, fuger og sålbænke 

1.06.4.1 Beskrivelse, vinduer, døre, fuger og sålbænke 

Vinduer: 
Alle vinduer og terrassedøre i boliger samt vinduer i vaskerier er generelt 
udskiftet til Primo plastvinduer i perioden 1987 – 2008. Alle vinduer – bortset 
fra vinduerne i rækkehusene (blok D, E og G) – er side-/bundhængte. Vinduer i 
rækkehusene er udadgående og topstyrede. Terrassedøre er udadgående. 
Altanvinduer – i rækkehusene vinduesparti i stueer – er faste partier med et 
enkelt oplukkeligt vindue pr. stue.  
Side-/bundhængte vinduer er med dobbelt gummitætning – topstyrede vin-
duer er med enkelt gummitætning. 
Brystninger i altan- og terrassepartier er isolerede elementer med udv., hvid 
plastoverflade. 
De nyeste vinduer og terrassedøre, som er monteret i rækkehusene (blok A, 
B3, D, E og G) er forsynet med friskluftventil.  
 
Døre: 
Yderdøre i trapperum og yderdøre i stueetage til barnevognsrum og cykelrum 
er de oprindelige døre i træ med glasfelter, som er trådglas i enkelt lag. 
Dørene er forsynet med dørpumpe af ældre dato. 
Fordøre i 2-etages rækkehuse (blok A og B3) er nyere isolerede pladedøre fra 
Rationel med en lille termorude. 
Fordøre i rækkehusene langs Elius Andersens Vej (blok D, E og G) er nyere 
rammedør i plast med termoruder. 
 
Udvendige fuger: 
Udvendige fuger er elastiske fuger, som må antages at have samme alder 
som vinduerne – dvs. de er udført i perioden 1987 – 2008. Udvendige fuger i 
rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er fugebånd – formentligt af fabrikatet 
Illmod. 
 
Sålbænke: 
Sålbænke er generelt betonelementer, som er indmuret i enderne. Sålbæn-
kene er de oprindelige fra byggeriets opførelse. Sålbænkene er lagt i mørtel 
og har et fremspring foran facaden på 40-50 mm og har en vandnæse i 
undersiden. 
 

1.06.4.2 Registreret tilstand, vinduer, døre, fuger og sålbænke 

Vinduer: 
Alle vinduer og terrasse- og altanpartier fremstår intakte. De ældste dog 
naturligvis med matte overflader udvendigt og med diverse småskavanker så 
som skrammer og enkelte skruehuller indvendigt. Greb og oplukkefunktion var 
intakt i de vinduer, som blev afprøvet. Gummilister virker intakte – de ældste 
naturligvis ikke så elastiske som de nyeste. 

Termoruder er intakte. Enkelte ruder er naturligvis udskiftet hen ad vejen når 
de er punkteret eller smadret. Omfang af udskiftning kendes ikke. 
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Døre: 
Nye yderdøre i rækkehuse (blok A, B3, D, E og G) er intakte. 

Yderdøre til trapperum, cykelrum og barnevognsrum fungerer, men er ved at 
være nedslidte. Desuden er de gamle dørpumper nedslidte og der er et 
problem med pumpens lave højde (ca. 190 cm). 

Udvendige fuger: 
Levetiden på de ældste elastiske fuger, som er over 20 år gamle, er ved at 
være opbrugt. Fugerne er revnede i overfladen og der er flere steder dårlig 
vedhæftning – specielt til vinduerne.  
Fugebånd omkring vinduer og yderdøre i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) 
er intakte. 

Sålbænke: 
Sålbænke er de fleste steder tilsyneladende intakte. Enkelte er revnede og 
enkelte har afskalninger – typisk i enderne.  

 
 

 
Foto nr. 100 
Eksempel på indgangsfacade – her fra blok J (etape 4). 
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Foto 101 
Blok A (etape 1), indgangsfacade. 
 

 
Foto 102 
Blok A (etape 1), havefacade. 
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Foto 103 
Typisk plastvindue – her fra blok C (etape 1). 
 

 
Foto 104 
Typisk facadeudtryk fra altanfacader, blok B, C, F, H, J, K, L og M. 
 

Dobbeltvinduer i køkkener 
findes i blok B og C 

Isoleret fylding
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Foto 105 
Facadeudsnit af indgangsfacade på rækkehuse, blok D, E og G (etape 2-3). 
 
 

 
Foto 106 
Facadeudsnit af havefacade på rækkehuse, blok D, E og G (etape 2-3). 
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Foto 107 
Detalje af side-/bundhængte vinduer, set indefra. 

 

 
Foto 108 
Detalje af side-/bundhængte vinduer, set indefra. 

Åbent, sidehængt

Børnesikring

Lukket

Åbent, kipstilling
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Foto 29 
Detalje af topstyrede vinduer i rækkehuse (blok D, E og G), set indefra. 
 

 
Foto 30 
Terrassedør i rækkehuse (blok D, E og G), set indefra. 

Friskluftventil 
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Foto 111 
Altandør med oplukkeligt overvindue, set indefra. 

 
 

 
Foto 112 
Altandør med oplukke til overvindue, set indefra. 
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Foto 113 
Hovedadgang til blok B, C, F, H, J, K, L og M. 

 

Foto 114 
Pr. Dreslersvej 79 (blok J, etape 4). 
Eks. på meget lavt hængende dørpumpe (”av mit hoved”). 

Dør til  
trapperum 

Dør til 
cykelrum 

Kun ca. 197 cm frihøjde !
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Foto 115 
Elastisk fuge ved sålbænk. 

 

 
Foto 116 
Elastisk fuge er revnet og slået fra. 
 

Elastisk fuge er 
revnet 
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Foto 117 
Detalje af sålbænk. 

 

 
Foto 118 
Defekt sålbænk. 

Afknækket hjørne
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1.06.4.3 Konklusion, vinduer, døre, fuger og sålbænke 

Vinduer: 
Vinduer og terrassedøre er intakte. Med den rette vedligeholdelse vurderes 
de ældste vinduer/terrassedøre til at have en restlevetid på 10-25 år. Nye 
vinduer/terrassedøre i rækkehusene vurderes at have en restlevetid på 30 – 
50 år. Termoruder i de ældste vinduer bør udskiftes til nye højisolerede ruder 
for at spare på energiudgifterne. 
 
Døre: 
Nye yderdøre i rækkehuse (blok A, B3, D, E og G) er intakte og skal blot 
vedligeholdes iht. forskrifterne. restlevetiden vurderes til at være 30-50 år. 
Yderdøre til trapperum, cykelrum og barnevognsrum er nedslidte og bør 
udskiftes. Lavthængende dørpumper skal fjernes/erstattes. 

Udvendige fuger: 
De ældste elastiske fuger bør udskiftes til nye fugebånd. Nyere fugebånd 
omkring vinduer og yderdøre i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er intakte. 

Sålbænke: 
Sålbænkenes funktion med at bortlede vand fra facaden er stadig intakt de 
fleste steder, men det må forventes at flere og flere sålbænke i de kom-
mende år vil revne og kræve reparation og/eller udskiftning. 
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1.6.5 Tage og tagrum 

1.06.5.1 Beskrivelse, tage og tagrum 

Generelt: 
Oprindelig opført med flade tage. 
Nu afsluttet med sadeltag og brunlige bølgeeternitplader, dvs. fremstår ens 
udadtil. Bygningerne A-B-C-D-E-F-G blev oprindelig udført med Eternit 
bølgeplader, men H-J-K-L-M er udført med Ivarsson bølgeplader. 
Tage i blok B-C fra 1987 (del med tagboliger) er netop, med lidt hjælp fra 
Byggeskadefonden, blevet udskiftet pga. nedbrud i nye tagboliger. 
Tage i rækkehuse D-E-G er ligeledes (i 2008) udskiftet pga. nedbrud. 
Alle blokke har afvalmede tage, men rækkehuse har almindelige gavltrekanter.  
I de 2-plans rækkehuse samt vaskerier og udhuse ved gavle beklædt med plan 
Eternit. 
I de 1-plans rækkehuse er gavltrekanter beklædt med lyse, profilerede 
Ivarboard plader.  
Taghældning på valme ca. 650 i øvrigt ca. 400. 
Der er zinktagrender og –nedløb overalt. 
Der er samtidig etableret nye gangbroer i ca. 60-100 cm bredde. 
De eksist. betonsterne er alle beklædt med en hvid Eternitplade, hvorved hele 
udhænget fremstår som en (lidt klodset!) kasse. Der er ikke efterisoleret 
langs sternen. Kassen skaber et ca. 300 mm bredt udhæng. 
I blok M (etape 5) er betonsternen fjernet i forbindelse med tagrenoveringen i 
2008. 
De nye tage bæres af en kraftig stålkonstruktion, der hviler af på en række 
nye beton-punktudstøbninger. Stålkonstruktionen bærer i facader og gavle 
en limtræsbjælke, som giver vederlag for selve spærene. 
Ideen med at lave de meget store sadeltage har været at forberede for evt. 
udnyttelse af tagetagen i de resterende blokke, svarende til blok B-C. 
Resultatet er da også at afdelingen i dag fremstår nogenlunde ensartet hvad 
angår tagform.    
Der er efterisoleret på tagene med yderligere ca. 200 mm mineraluld. 
Adgang til tagrum i blokke sker fra aflåselig loftslem med stige i opgange.  
I 1-plans rækkehuse sker det fra lem i entrè og i 2-plans rækkehuse sker det 
fra en meget højtsiddende udv. lem i gavl. 
 
Afsnit 1-2: 
Oprindelig udførelse: 
• 180 mm betontagdæk 
• 250 mm løs leca 
• 30 mm puds 
• Afsluttet med built-up tag. 
Nye tage udført ca. 1987-95. 
 
I blok B-C er der desuden i 1987 lavet 2 x 12 stk. nye tagboliger på 5. niveau. 
Dette er sket ved at hovedtrappen er forlænget til den nye etage og 
boligerne er indrettet med skråvægge og store kviste. Der er ikke elevator til 
boligerne. I øvrigt en traditionel opbygning med 200 mm isolering og gips på 
skunk og loft. 
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Afsnit 3-4-5: 
Oprindelig udførelse: 
• 120 mm jernbeton 
• 75 mm Rockwool 
• Opklodsning 
• 75 mm træbeton 
• Afsluttet med  built-up tag. 
Nye tage ca. 1995-2008. 
 

 
Foto 119 
Pr. Dreslersvej 1-19 (etape 1 – blok A). 
Eksempel på ny sadeltag på 2-plans rækkehus. 
Gavle med hvide eternitplader, sterne svarende til blokkene. 
Bemærk de noget tilsmudsede plader på såvel tag som gavl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snavs
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Foto 120 
Pr. Dreslersvej 65-75 (etape 4 – blok J). 
Eksempel på ny sadeltag med dobbelte ovenlysvinduer i opgang. 
De vestvendte tage fremstår rene. 
 
 

 
Foto 121 
Pr. Dreslersvej 21-51 (etape 1 – blok B). 
Eksempel på nye sadeltage på blok med nye tagboliger. 
Velux vinduer i østfacaden skaber dagslys i de nye boliger. 
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Foto 122 
Pr. Dreslersvej 21-51 (etape 1 – blok B). 
Eksempel på nye sadeltage på blok med nye tagboliger. 
Bemærk de store kviste samt Velux vinduerne som giver lys til de nye boliger. 
Tagrum på spidsloft. 
 

 
Foto 123 
Elius Andersens Vej, rækkehuse. 
Eksempel på de nye sadeltage fra 1990’erne, som er udskiftet igen ca. 2006 
pga. nedbrud i pladerne. Gavle med Steniplader. 
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Foto 124 
Pr. Dreslersvej 55 (etape 1 – blok C). 
Tag på overdækning er tilsmudset og under lettere nedbrud. 
Det er lavet i forbindelse med de nye tagboliger, formentlig for at skabe mere 
variation i facadebilledet. Overdækningen findes nemlig ikke alle steder. 
 
 
 
 

1.06.5.2 Registreret tilstand, tage og tagrum 

Tagdækning 
Der er registreret store skadesproblemer med Eternit tagpladerne i blokkene 
A-B-C-D-E-F-G. Problemerne er velkendte – skyldes omlægningen til asbest-
fri Eternit-produktion. I blokkene B (høj del) og C er pladerne netop blevet 
udskiftet, som led i en delvis Byggeskadefondstøttet sag, - pga. de nye tag-
boliger. 
Samme billede havde man i rækkehusene D-E-G og også her er udskiftning 
sket ca. 2008, - her dog 100% finansieret for egen regning. 
Tilbage står man med rækkehus A, rækkehus B og blok F, som formentlig 
meget snart må udskiftes. 
De øvrige tage er belagt med Ivarsson bølgeplader, som fremstår intakte, 
men med de samme tendenser til begyndende nedbrud. Et problem man 
kender fra andre afdelinger af samme type. 
Østvendte tagflader er temmelig begroede. 
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Foto 125 
Pr. Dreslersvej 61-63, østfacade (etape 1 – blok C). 
Eksempel på begroede og defekte tagplader som er under udskiftning. 
 

 
Foto 126 
Pr. Dreslersvej 61-63, østfacade (etape 1 – blok C). 
Eksempel på begroede og defekte tagplader som er under udskiftning. 
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Foto 127 
Pr. Dreslersvej 1-19, (etape 1 – blok A). 
Gavl på vaskeribygning med meget begroede eternitplader (brunalger). 
Adgang til det lille tagrum via lem i gavl. 
 

 
Foto 128 
Pr. Dreslersvej 85-87, (etape 4 – blok K). 
Østfacade med masser af begroninger. 
 

 
Foto 129 
Pr. Dreslersvej 85-87, (etape 4 – blok K). 
Gratsamling udført med rygningsplader og Rufakit. 
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Tagrummene 
De nye, bærende stålkonstruktioner, som i blokkene understøtter de nye 
sadeltage fremstår intakte, men med begyndende korrosion. 
Isoleringen ligger de fleste steder pænt. 
Gangbroer er intakte. 
I de 2-plans rækkehuse virker spærfoden noget ustabil.  
Der er ikke konstateret nævneværdige problemer med fygesne eller anden 
form for vandindtrængning. 
Der er et problem med tagrumsudluftning, som udmønter sig i mugdannelser 
på underside tagplader. 
 

 
Foto 130 
Pr. Dreslersvej 33-51, tagrum over de 2-plans rækkehuse (etape 1 – blok B). 
Bemærk den smalle gangbro. Der er tendens til instabilitet og slaphed i 
spærfoden, som kun understøttes af netop gangbroen. 
 

 
Foto 131 
Pr. Dreslersvej 33-51, tagrum over 2-plans rækkehuse (etape 1 – blok B). 
Eksempel på tagplade, hvor skruen synes at have trukket sig. 

Skruer trækker sig
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Foto 132 
Dr. Dreslersvej 33-51, tagrum over 2-plans rækkehuse (etape 1 – blok B). 
Eksempel på forskellen ved underside tagplader mod henholdsvis øst og vest. 
Konklusionen er at udluftningen ikke er god nok. 
 

 
Foto 133 
Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 – blok K). 
Tagrum med bærende ståldele som er lettere korroderet. 
 

 
Foto 134 
Pr. Dreslersvej 53-63 (etape 1 – blok C). 
Tagrum med bærende stålsøjle i gavl, som bærer limtræsrem. 

Begyndende 
korrosion 

Mug/skimmel 
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Foto 135 
Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 – blok K). 
Stålsøjle som bærer limtræsrem, placeret over væg på støbt fod. 
 

 
Foto 136 
Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 – blok K). 
Taget er udformet som hanebåndsspær, hvilket betyder at der er indbygget 
mulighed for senere at udnytte tagrummene til boliger. Ventilationsanlæg 
placeret på hanebåndene. 
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Foto 137 
Dr. Dreslersvej 53-63 (etape 1 – blok C). 
Betonstern i gavl med udhængskasse etableret. Der er ingen isolering på 
sternens front – lidt isolering er faldet ned på udhængsbrædderne. 
I blok M er den oprindelige stern fjernet og dermed også kuldebroen ! 
 

 
Foto 138 
Dr. Dreslersvej 53-63 (etape 1 – blok C). 
Samme sted. Som det fremgår er der plads til at fugle kan komme igennem 
ved sternen – der er slæbt kviste indenfor på stedet. 

Gl. betonstern 

Ny Eternitstern
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Foto 138A 
Pr. Dreslersvej 51 (etape 1 – blok B). 
Samling facadevæg, gavlvæg, loft i soveværelse. 
 
 

 
Foto 139 
Elius Andersensvej 23 (etape 3 – blok G). 
Nyetableret hanebåndstagrum, kunne senere udnyttes som ny 1. sal. 
 
 
 
 
 

Der ses direkte dråber på loftet 
forårsaget af kondens fra 
kuldebro ved massiv betonstern 

Facade Gavl
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1.06.5.3 Konklusion, tage og tagrum 

Tagdækning 
Tagbelægningen er dels Eternit, dels Ivarsson bølgeplader.  
I begge tilfælde er der konstateret problemer med holdbarheden.  
Der må forventes, at de endnu ikke udskiftede blokke A og F med Eternit står 
til udskiftning indenfor de nærmeste år. De senere blokke belagt med 
Ivarsson holder endnu, men fra andre tilsvarende afdelinger er erfaringen, at 
der vil ske nedbrud i løbet af anslået 15-20 år. 
Mange af de lodrette sterne beklædt med plan Eternit er særdeles snav-
sede/begroede og er vanskelige at vedligeholde. 
 
Tagrummene 
Det bør undersøges, hvorvidt der er et stabilitetsproblem med spærene i de 
2-plans rækkehuse, hvor spærfoden virker meget løs. Samme steder bør 
adgangsforholdene forbedres, således at man undgår indgang gennem lodret 
placeret udv. lem i 1. sals højde. 
Man bør overveje at efterisolere yderligere for at leve op til nugældende krav. 
Den store kuldebro langs støbt betonsternen bør løses. 
I visse tagrum har man fornemmelsen af en for ringe udluftning, hvilket bl.a. 
underbygges af mugdannelserne på specielt de nordvendte tagflader. 
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1.6.6 Altaner og terrasser 

1.06.6.1 Beskrivelse, altaner og terrasser 

I blokkene er der i de fleste boliger enten terrasse på terræn eller altan i 
etagerne. I rækkehusene er der terrasser på terræn. 
 

 
Foto 140 
Pr. Dreslersvej 77-87 (etape 4 – blok K). 
Eksempel på blok med altaner i etagerne og terrasser på terræn. 
 
Altanerne er indeliggende med arealet ca. 3,7 x 1,1 m. 
Terrasse på terræn er tilsvarende, typisk med en flisebelægning i et lidt 
større areal og ofte med et afskærmende træhegn.  
Altanbunden er færdigstøbt beton, udformet som et trug.  Dæktykkelse ca. 
120 mm og med 50 mm opkanter. Der er afløb via 2 udspyere pr. altan. 
Fra gulv i opholdsrum til altangulv er der ca. 60 mm ned. 
 

 
Tegningsudsnit 5  
Oprindelig snittegning fra etape 1, som viser altanen. 
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Det viste, indstøbte stålværn er senere erstattet af en let konstruktion. 
Altanerne er renoveret i forbindelse med udskiftning af bagvedliggende 
vinduespartier. Pga. korrosion i stålværnet og nedbrud i betonfronten 
fjernede man de indstøbte stålsceptre. Det skete ved en optrækning med 
donkraft. Efterfølgende er betonen repareret og der er udført en ny 
dækmembranbelægning af typen Thorolastic. Der er så vidt vides ikke 
foretaget genbehandling af dækket. 
Undersider, inkl. udspyere, er malerbehandlet hvide. 
Værnet er, som allerede nævnt, ændret og fremstår i dag som en 
Stenibeklædt træspærskonstruktion (inkl. sten udvendig, ekskl. sten indv.), 
der bæres i siderne af store stålbeslag. Samme stålbeslag har forbindelse til 
den runde, blå stålhåndliste. Under håndlisten er monteret et u-profil i 
lakeret stålplade. 

 
Foto 141 
Pr. Dreslersvej 48 2tv (etape 5 – blok L). 
Eksempel på altan med ændret værn, som alene bæres i sider via den kraftige 
stålplade. Ofte ses revner i murværket lige ved fastgørelsen.  
 

 
Foto 142 
Pr. Dreslersvej 36 3tv (etape 5 – blok L). 
Steniplade på den udv. side af altanværnet, svarende til gavlbeklædning. 
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Foto 143 
Pr. Dreslersvej 36, 3.tv (etape 5 – blok L). 
Steniplade demonteret, så man ser ind i hovedkonstruktionen.  
Ingen fastgørelse i betondækket. Alt ser i øvrigt intakt ud. 
 

1.06.6.2 Registreret tilstand, altaner og terrasser  

Nedennævnte udtalelser bygger på en 100% gennemgang af 12 tilfældigt 
udvalgte altaner (Pr. Dreslersvej 25 2.th, 25 2.tv, 31 2.th, 61 2.tv, 67 1.th, 67 3. 
th, 73 3.tv, 79 1.tv, 79 2.tv, 79 3.tv, 83 1.th og 87 2.th).  

Dækmembranen er lavet over en længere periode, men generelt kan det kon-
stateres at den holder godt. Man ser kun ganske få afskalninger i oversiden, 
mens undersiderne ligeledes fremstår intakt. Enkelte steder ses afskalninger 
i front/underside, helt eller delvis skjult bag vandret inddækningsplade. Enkel-
te steder ses netrevner i belægningen. 

Desuden ses en del afskalninger af og revner ved membran på opkanter. 

                                                             
Foto 144                                                                                                                     
Pr. Dreslersvej 31, 2.th (etape 1 – blok B).                        
Dækmembran revner. 
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Foto 145 
Pr. Dreslersvej 61, 2.tv. (blok C, etape 1) 
Eksempel på altandæk med netrevner i belægningen. 

 
Foto 146 
Pr. Dreslersvej 61, 2.tv. (blok C, etape 1) 
Tyder på at slidlaget under belægningen er defekt. 
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Foto 147             
Pr. Dreslersvej 79, 3.tv (etape 4 – blok K).                                                            
Revne i membran ved indv. opkant. 

Der ses en del begroninger på den udv. Steniplade. Skyldes sandsynligvis de 
mange store træer, som findes nær facaderne. 

 
Foto 148                                                                                                                     
Pr. Dreslersvej 31, 2.th (etape 1 – blok B).                                                            
Kraftige begroninger på Steniplade. 
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Udspyerne, der er de oprindelige, korroderer næsten alle steder, men 
fungerer dog, om end der kræves hyppig rensning. 

 
Foto 149 
Pr. Dreslersvej 25, 2.tv (etape 1 – blok B). 
Udspyer er korroderet, men fungerer endnu. 

De blåmalede stålhåndlister falmer meget. 

 
Foto 150 
Pr. Dreslersvej 25, 2.th (etape 1 – blok B). 
Som det tydeligt fremgår er farveægtheden ikke ret god ved den blålakerede 
håndliste. 
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Der er et generelt problem med revnedannelser på altanens indv. hjørne i 
begge sider, typisk lige under ovenliggende altan. Revnen varierer i størrelse, 
- nogle steder er den så lang at den når ned til værnets fastgørelse. Andre 
steder ses revne både i toppen samt ved værnet. Sidstnævnte er et problem 
visse steder pga. personsikkerheden. 

 
Foto 151 
Pr. Dreslersvej 25, 2.tv (etape 1 – blok B). 
Typisk situation med revnedannelse og forsøg på reparation, der er slået fejl. 

 
Foto 152 
Pr. Dreslersvej 87, 2.th (etape 4 – blok K). 
I dette tilfælde fortsætter revner ned langs fastgørelsespladen for værnet. 
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Der er et tiltagende korrosionsproblem med det lakerede stålprofil øverst på 
værnet. Det burde have været udført på anden vis, f.eks. i aluminium. 
Korrosionen starter på kanten og breder sig langsomt ud på selve profilet. 

 
Foto 153 
Pr. Dreslersvej 79, 1.tv (etape 4 – blok K). 
Korrosion i underkant u-profil. 

 
Foto 154 
Pr. Dreslersvej 48, 2.tv (etape 5 – blok L). 
Korrosion i underkant u-profil. Problemet forværres nogen steder af 
altankasser der hænger på værnet. 
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1.06.6.3 Konklusion, altaner og terrasser  

Altanbredden er ikke ret stor, hvorfor altanerne brugsværdi er lidt begræn-
set. En forøgelse af bredden ville have meget stor effekt. 
 
Terrasser på terræn fremstår i meget varierende udgaver. Mange steder 
bruges terrasserne åbenlyst ikke og skæmmer i stedet hele området med 
nedslidte hegn og tilgroede belægninger. Man kunne overveje at forskønne 
disse områder og gøre dem mere egnede til udeophold. Man kunne dels 
forøge flisearealet, dels begrønne langt mere. 
 
De defekte membraner skal reparares med en tilsvarende, ny membran. 
 
Den begyndende korrosion i u-profiler vil formentlig tiltage kraftigt i de 
kommende måneder og år og profilet bør udskiftes. 
 
Revnedannelser i murværkshjørner kan medføre vandindtrængninger, ligesom 
sikkerheden ud for værnene skal sikres. 
 
Korroderede udspyere er primært et æstetisk problem, som dog på sigt vil 
medføre manglende afvanding. De bør derfor udskiftes på et tidspunkt. 
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1.6.7 Opgange 

1.06.7.1 Beskrivelse, opgange 

Fælles opgange/trapperum findes i alle blokke undtagen i rækkehuse (blok A, 
B3, D, E og G). 

Opgangene fremstår med terrazzobelægning på gulve, trappeløb og -reposer. 
I 1. og 2. byggeafsnit (blok B, C og F) ser det ud til, at trapper er støbt på 
stedet idet trappeløb er støbt sammen med vægge. I øvrige blokke er 
trappeløb og reposer elementer, som er friholdt fra væggene. På alle 
trappeløb og reposer findes vaskekant i form af hulkehl i terrazzo. 

Værn er udført i stål med plastbelagt håndliste. 

Ved alle døre til lejligheder er der et niveauspring på 50-80 mm idet gulv i 
lejligheder ligger højere end reposer. 

Vægge i de fleste trapperum er pudsede og malede – i enkelte trapperum er 
vægge blankt murværk. Underside af trappeløb og -reposer er malede 
betonoverflader. 

Trapperum er opvarmet med en radiator i stueetagen.  

I trapperum findes låger til affaldsskakt, som er i brug. 

I forbindelse med etablering af sadeltage på blokkene er der moneteret 
ovenlysvindues i tagfladen i trapperum. Beklædning mod tag og tagrum er 
udført med gipsplade. 

I blok B og C hvor der er etableret tagboliger er trappeløb ført op til den ny 
etage.  

1.06.7.2 Registreret tilstand, opgange 

Tilstanden i opgange/trapperum er god. Overflader er intakte og godt 
vedligeholdt. 

1.06.7.3 Konklusion, opgange 

Opgange/trapperum er intakte og i god stand. Det er en ulempe, at der er så 
stor niveauspring ved entredøre, men da der ikke er elevator i 
trapperummene, og der derfor ikke kommer kørestole i her, er det ikke noget 
der hindrer ”normal” brug. 
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Foto 155 
Typisk trapperum i stueetagen. Her fra blok B (etape 1). 
 
 

 
Foto 156 
Stort niveauspring ved entredør. Her i blok B (etape 1). 
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Foto 157 
Trapperum i blok L (etape 5). 
 

 
Foto 158 
Ovenlysvinduer i trapperum. Her blok M (etape 5). 
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1.6.8 Lejligheder 

1.06.8.1 Beskrivelse, lejligheder 

Afdelingen råder over lejligheder af forskellig type og forskellig størrelse. 
Vedr. størrelser og antal henvises til afsnit 1.4. 

Alle boliger er orienteret med indgangsfacader mod nordøst og altanfacader 
mod sydvest – 1-etages rækkehuse langs Elius Andersens Vej er dog 
orienteret med indgangsfacade mod nord og havefacade mod syd. 

I blok A og blok B3 findes rækkehuse i 2 etager. Disse lejligheder har køkken, 
badeværelse og stue i stueetagen og 3 værelser på 1. sal – i nogle lejligheder 
er skillevæg mellem 2 værelser fjernet, så der kun er 2 store værelser på 1. 
sal. Køkkener er orienteret mod nordøst og stuer mod sydvest. Badeværelser 
er indeliggende. Alle lejligheder har egen indgang og egen terrasse med 
tilhørende små haver ved begge sider. Tilgængeligheden til lejligheder og 
terrasse er dog dårlig, idet der er trappetrin ved både fordør og terrassedør.  

Blok B1, B2, C, F, H, J, K, L og M er i store træk ens. Blokkene er i 4 plan uden 
kælder. Her findes etageboliger med fælles adgang via indeliggende 
trapperum uden elevator. I stueetager er der placeret cykelrum, pulterrum og 
teknikrum, men også en række 1-værelses og 1½-værelses lejligheder. 
Lejlighederne i stueetagen har adgang til sydvestvendt terrasse i tilknytning 
til stuerne – øvrige lejligheder i etagerne har alle adgang til sydvestvendt 
altan i tilknytning til stuerne. Adgang til lejligheder fra trapperum og fra 
lejligheder til terrasser/altaner er ikke handicapvenlig idet der er niveauspring 
på over 25 mm alle steder. Alle lejligheder – bortset fra lejligheder i 
stueetagen – har køkkener orienteret mod nordvest og stuer orienteret mod 
sydvest. Badeværelser er indeliggende undtagen i blok F, hvor de har vindue 
mod nordøst. 

I blok D, E og G findes 4 stk. 1-etages lejligheder i hver blok. Alle lejligheder har 
egen adgang fra gadesiden, hvor der findes en mindre forhave og adgang til 
egen have fra stuen mod syd. Tilgængeligheden til lejligheder og terrasse er 
også her dårlig, idet der er trappetrin ved både fordør og terrassedør. 

Alle ovennævnte lejligheder har tunge vægge i form af pudsede tegl-, Leca 
eller betonvægge. Lofter er betondæk. Gulv er korkfliser på betonunderlag 
undtagen badeværelse, hvor der findes terrazzo- eller flisebelægning.  

I tagetagen i blok B1, B2 og C er der indrettet en række lejligheder i 
varierende størrelse. Disse lejligheder har – i lighed med øvrige lejligheder – 
adgang fra fælles trapperum. Der er ingen elevator. Lejlighederne har ingen 
altan, men en kvist i stuerne. I værelser og køkkener findes ovenlysvinduer. 
Badeværelser er indeliggende. Gulve i tagboliger er parketgulv på strøer 
undtagen i badeværelser, hvor der findes klinker på betonslidlag. Skillevægge, 
skråvægge og skunkvægge er beklædt med gipsplader – kun vægge omkring 
trapperum er betonelementer. 

Vedr. badeværelser og køkkener samt de tekniske installationer henvises til 
selvstændige afsnit vedr. dette. 
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1.06.8.2 Registreret tilstand, lejligheder 

Lejlighederne fremstår i varierende, men generelt fornuftig stand. 

Korkgulve er generelt i temmelig dårlig stand, men er også generelt belagt 
med tæpper eller vinyl i køkkener. I de flyttelejligheder, der blev besigtiget, var 
korkgulve blotlagt og den dårlige stand kunne konstateres. 

På trods af at ydervægge er uisolerede, og at der er kuldebroer – først og 
fremmest omkring vinduer – er der ved gennemgangen ikke konstateret de 
store fugt- eller skimmelproblemer. 

I taglejligheder i blok B1, B2 og C findes revner i gipsvægge og revner mellem 
trapperumsvægge i beton og gipsvægge.  

Vedr. køkkener og badeværelser stand henvises til selvstændige afsnit vedr. 
dette. 

1.06.8.3 Konklusion, lejligheder 

Lejligheder bliver vedligeholdt i forbindelse med fraflytninger, hvorfor de er 
rimelig stand. Vedr. korkgulve bør det måske overvejes at lægge nye 
svømmende parketgulve, så man ikke er tvunget til at lægge tæpper på 
gulvene. Dette er sket flere steder. 

Revner i vægge i tagboliger bør repareres. 

På trods af at der ved gennemgangen ikke er konstateret de store problemer 
med fugt og skimmel, bør der dog gøres noget drastisk ved manglende 
isolering i ydervægge og kuldebroer samme sted. Dette kan løses ved en 
generel udvendig facadeisolering og -beklædning. 
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Foto 159 
Blok A (etape 1), indgangsfacade på 2-etages rækkehuse. 

 

 
Foto 160 
Blok A (etape 1), havefacade på 2-etages rækkehuse. 
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Foto 161 
Blok G (etape 3), indgangsfacade på 1-etages rækkehuse. 

 

 
Foto 162 
Blok G (etape 3), havefacade på 1-etages rækkehuse. 
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Foto 163 
Altanfacade – her med tagboliger (blok C, etape 1). 

 

 
Foto 164 
Stue i taglejlighed set mod kvist. Her blok B, nr. 31, 4.tv. (etape 1). 
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Foto 165 
Eksempel på malet korkgulv i et værelse. 

 
Foto 166 
Eksempel på slidt korkgulv. Her i et køkken, hvor gulv er lappet med 
krydsfinerplade inden der udlægge vinyl. 

Maling pletvis 
slidt af 
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Foto 167 
Eksempel på nyt parketgulv i gang og tæppe i stue. Her i nr. 50, 3.th. (blok M – 
etape 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BYGGETEKNISK RAPPORT   
Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn  
Afd. 4, Mølleparken     Side 151 

d.a.i. arkitekter ingeniører as   Dato 01.06.2010 
Århus        Sag nr. 11367 

 

1.6.9 Baderum 

1.06.9.1 Beskrivelse, baderum 

Badeværelser fremstår overvejende som da byggeriet blev opført, med 15x15 
cm hvide vægfliser på alle vægge fra gulv og op til ca. 150 cm’s højde. 
Overvæg er beklædt med glasvæv eller kridering, der er malet. Vægge består 
af murværk eller betonelementer. 

Gulv er belagt med lys terrazzobelægning. Der er ingen brusevæg eller -vinger 
omkring bruseniche. Alle gulve ligger ca. 70 mm højere ende gulve i øvrigt 
undtagen gulve i badeværelser i enetages rækkehuse (blok D, E og G), hvor 
gulv i baderum ligger ca. 60 mm under gulv i bolig i øvrigt. Terrazzobelægning 
er i alle tilfælde ført helt med ud i dør, som dørtrin. Bruseforsænkning findes 
kun i blok L og M, hvor der er stiftmosaik på gulvene. 

Badeværelser i blok L og M er dog udført med Perstorp plastlaminatplader 
fra gulv til loft på vægge og gulvbelægning af stiftmosaik. 

Loft er dækelementer – i enetages rækkehuse (blok D, E og G) dog gips-
pladeloft på spærene. 

Sanitet er typisk det gamle oprindelige selvom en del naturligvis er udskiftet 
hen ad vejen. Installationer er udført som synlige stigstrenge op gennem 
etagerne med afgreninger i hvert badeværelse til wc, håndvask og bruser.  

Aftræk var oprindelig udført som naturligt aftræk over tag, men i forbindelse 
med tagrenovering er der de fleste steder etableret mekanisk udsugning. 

Der er radiator i alle badeværelser, men ingen gulvvarme. 

Alle badeværelser er ”indeliggende” og er derfor uden vindue med undtagelse 
af badeværelser i blok F, hvor der er plastvindue. 

 
Foto 168 
Typisk badeværelse – her nr. 23, st. i blok B (etape 1). 
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1.06.9.2 Registreret tilstand, baderum 

Badeværelser fungerer, men fremstår naturligvis noget utidssvarende. De 
fleste af de besigtigede badeværelser fremstår med de oprindelige over-
flader og den oprindelige sanitet og udstyr. Terrazzogulve ser umiddelbart 
fine ud, men har i mange tilfælde større eller mindre revner. Sanitet og 
udstyr er i de fleste tilfælde utidssvarende. 

I blok L og M, hvor der oprindeligt var laminatplader på væggene og stift-
mosaik på gulvene har boligforeningen gennem årene renoveret et antal 
badeværelser. Her har man typisk fjernet laminatplader, påført vådrums-
membran og opsat fliser på væggene. Stifter på gulvene er i de fleste 
tilfælde bibeholdt.  

Paradoksalt nok kan man i de gamle annaler læse, at der faktisk, i blok L og M, 
var projekteret med 10 rækker fliser på væggene, men dette blev senere, 
formentlig af sparehensyn, ændret til laminatpladerne !     

Nogle steder ses afskallende puds i opgange ud for baderum, foranlediget af 
udsivende badevand fra utætheder i baderum med plastlaminat på væggene 
(foto skal vedlægges). 

I blok B og C, hvor der er etableret tagboliger, er badeværelser etableret som 
”indeliggenede” rum over de underliggende badeværelser aht. installationer. 
Vægge er gipsvægge. Etageadskillelse er betonslidlag med 10 mm 
bruseforsænkning. Der er udført mekanisk udsugning fra baderum. 

 

 
Foto 169 
Blok B, nr. 23, st. (etape 1). Synlige rør og gennemføringer i bruseniche. 
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Foto 170 
Blok B, nr. 23, st. (etape 1). Synlige rør og gennemføringer i bruseniche. 

 

 
Foto 171 
Blok B, nr. 23, st. (etape 1). Radiator med synlige rør i bruseniche. 
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Foto 172 
Opkant ved badeværelsesdør – her blok A, nr. 19 (etape 1). 
 

 
Foto 173 
Revner i terrazzogulv – her i blok D, nr. 7 (etape 2) i 1-plans rækkehus. 
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I blok B og C, hvor der er etableret tagboliger, er badeværelser beklædt med 
fliser fra gulv til loft. Fliserne er opsat på lette vægge og der er flere 
gennemgående revner fra gulv til loft. Gulv er belagt med klinker, som er 
intakte. Om der er påført vådrumsmembran under fliser og klinker vides ikke. 

I badeværelser er der monteret bordplade med håndvask ligesom der er 
monteret skabe og spejlarrangement. 
 

 
Foto 174 
Blok B, nr. 31, 4.tv. (etape 7). Badeværelse i tagbolig. 
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Foto 175 
Blok B, nr. 31, 4.tv. (etape 7). Badeværelse i tagbolig. 

 

 
Foto 176 
Blok B, nr. 31, 4.tv. (etape 7). Gennemgående lodret revne i vægfliser. 
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Foto 177 
Blok M, nr. 60, 2.th (etape 5). Badeværelse med laminatplader på vægge og 
stiftmosaik på gulv. 

 
Foto 178 
Blok M, nr. 60, 2.th (etape 5). Gulv med bruseforsænkning og laminatplade på 
væg. 

Laminatplade er 
slået fra 
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Foto 179 
Blok M, nr. 60, 2.th  (etape 5). Laminatplade på væg. Fælles armatur til bruser 
og håndvask. 

 
Foto 179A 
Blok M. 
Eksempel på at utætheder i plastlaminatpladerne i baderum har forplanetet 
sig ud igennem væg mod opgang, hvor man ser tydelige tendenser til 
afskalninger og opfugtning. 

 

Samling i 
laminatplade i 
bruseniche 

Mange huller i 
laminatplader 

Mellemrepos 

Afskallende puds

Fugt 
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Foto 180 
Blok M, nr. 50, 3.th (etape 5). Renoveret badeværelse. Laminatplader er 
fjernet fra vægge og der er opsat vægfliser i bruseniche og bag vask. Stifter 
på gulv er erstattet med klinker. 

 

1.06.9.3 Konklusion, baderum 

Der bør foretages en generel modernisering af baderummene med våd-
rumsmembran, nye vægfliser og gulvklinker samt nyt sanitet og udstyr. 

Samtidig bør der etableres mekanisk udsugning alle steder, som sikrer det 
fornødne luftskifte. 

Resterende baderum i blok L og M med vægbeklædning af plastlaminat skal 
udskiftes. 

Gipsvægge i tagboliger i blok B og C omkring baderum bør udskiftes med 
tunge vægge af letbetonplader eller lignende, hvorfor badeværelser reno-
veres totalt. 

 

 

 

 

 

Installationer er stadig 
synlige, men nu er der 
separat armatur til 
bruser og vask
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1.6.10 Køkkener 

1.06.10.1 Beskrivelse, køkkener 

De oprindelige køkkener er udført med finerede og overfalsede låger monte-
ret på forramme. Bordplader er med plastlaminat. Hylder er sammenpløjede 
brædder eller spånplade. 

Over borde er der typisk opsat 3 rækker hvide 15x15 cm vægfliser. Øvrige 
vægflader et tapetseret. 

I højskab ved ydervæg er der monteret 2 stk. rør som ventiler til det fri. 

Gulvbelægning er oprindeligt beklædt med korkfliser, som er limet på beton-
slidlag. 

I blok B og C, hvor der i 1988-1989 er etableret tagboliger, er køkkener 
elementkøkkener og der er etableret mekanisk udsugning via emhætte. 

I alle køkkener er monteret radiator. 

1.06.10.2 Registreret tilstand, køkkener 

Mange køkkener er gennem tiden udskiftet med nye elementkøkkener. 
Omfang af nye køkkener er ukendt. Nye køkkener er typisk med finerede låger 
og korpus og hylder af melaminbelagt spånplade. Bordplader er plastlaminat. 
Over borde er typisk opsat nye vægfliser. 

I nye køkkener er der monteret emhætte, hvor afkast er ført ud gennem 
facaden via den øverste ventil i skab. 

På gulve er monteret vinyl ovenpå korkfliser. 

Hvor de gamle køkkener er bibeholdt er de naturligvis vedligeholdt hen ad 
vejen – bordplader er udskiftet, låger er malet, blandingsbatterier er udskif-
tet osv. 

1.06.10.3 Konklusion, køkkener 

De oprindelige køkkeners levetid er opbrugt og køkkenerne bør totalrenove-
res. I den forbindelse skal der installeres et boligventilationsanlæg alle steder 
– f.eks. sammen med badeværelser – som sikrer det lovpligtige luftskifte. 

Det er oplyst, at der i løbet af de seneste 10 år er foretaget udskiftning af 
ca. 150 køkkener, svarende til ca. 1/3. Derudover kan der være foretaget 
udskiftninger tidligere – omfanget er ukendt – disse vil så alligevel være tjen-
lige til udskiftning. 

I forbindelse med de påkrævede udskiftninger af vvs-installationer vil der 
formentlig uanset hvad, skulle ske en udskiftning af køkkener. 
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Foto 181 
Blok J, nr. 65, st.tv (etape 4). Oprindeligt køkken, som ikke er renoveret. 
 
 

 
Foto 182 
Blok J, nr. 65, st.tv (etape 4). Oprindeligt køkken, som ikke er renoveret. 

Ingen udsugning
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Foto 183 
Blok M, nr. 60, 2.th.(etape 5). Ældre elementkøkken. 

 
Foto 184 
Blok A, nr. 19 (2-plans rækkehus, etape 1). Nyere elementkøkken. 

Afkast fra 
emhætte ført 
ud gennem 
ventil i ydervæg
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Foto 185 
Blok B, nr. 23, st. (etape 1). Nyere elementkøkken. 

 

 
Foto 186 
Blok D, nr. 7 (1-plans rækkehus, etape 2). Nyere elementkøkken. 
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Foto 187 
Blok C, nr. 61, 2.tv (etape 1). Nyere elementkøkken. 
 

 
Foto 188 
Blok M, nr. 50, 3.th (etape 5). Nyere elementkøkken. 
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Foto 189 
Blok C, nr. 31, 4.tv (etape 1). Køkken i tagboliger fra 1987. 
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1.6.11 Varmeanlæg 

1.06.11.1 Beskrivelse, varmeanlæg 

Ved opførelsen i 1958-1960, blev der etableret et fælles centralt kedelrum 
ved blok C med tilhørende olietank. I 1987 blev afdelingen tilsluttet Frederiks-
havn Forsyning og kedelrum med tilhørende skorsten og olietank nedlagt. 

Anlægget blev opdelt på 7 hovedmålere. Stikkene er ført ind i de eks. 
pumperum, der er placeret i stueplan, i blok B, C (2 stk.), F, H, J og L.  

 
Foto 190 
Fjernvarmemåler i pumperum. 

I hvert pumperum er installeret 1 stk. varmeveksler for central varmeanlæg 
og 1 stk. varmtvandsveksler for varmtvandsproduktion, enkelte varmtvands-
produktionsanlæg er forsynet med forvarmebeholder. Eks. varmtvandsbe-
holdere er anvendt til forvarmebeholdere, øvrige er fjernet.  

 
Foto 191 
Nedføringer af varmerør til varmekanaler/ingeniørgange. 
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De enkelte pumperum forsyner de øvrige blokke via ledninger i varmekanaler. 

Blok A forsynes med varme og varmt brugsvand fra pumperum i blok B. 
Blok D og E forsynes med varme og varmt brugsvand fra pumperum i blok F. 
Blok G forsynes med varme og varmt brugsvand fra pumperum i blok H. 
Blok K forsynes med varme og varmt brugsvand fra pumperum i blok J. 
Blok M forsynes med varme og varmt brugsvand fra pumperum i blok L. 

Varmeledninger i kanalerne mellem blokkene er eks. kedelrør, med svejsede 
samlinger, kanaler er udført i beton. 

 

Tegningsudsnit nr. 6 

Varmeanlæggene i de enkelte blokke er generelt udført ens. 

Blokkene opvarmes via radiatoranlæg. 

Varmeanlæg forsynes fra pumperum, rørinstallationerne til radiatorer er 
udført i et 2-strenget system med nedre fordeling. 

Ledninger er ført i krybekældre og varmekanaler/ingeniørgange, i blok A-B-C-
E-G er hovedledninger på langs af blokkene i krybekældere med indvendig 
højde på 1,1 meter, afgreninger, der er forbundet til de lodrette strenge ved 
facader er ligeledes ophængt i krybekælder, men med en lavere højde på ca 
0,5 meter. 

 

 

 

 

 

 

Snit gennem varmekanal i 
terræn, vandstik ligger ca. 
1 meter under terræn.  
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Tegningsudsnit nr. 7 

 
Foto 192 
Rør i varmekanal/ingeniørgang blok C. 
Ledninger er ført i tagrum i blok D-F-G (1-plans rækkehuse).  

Ledninger er ført i varmekanaler under stueplan i blok J-M, hovedledninger er 
ført i varmekanaler/ingeniørgang med en højde på 1,5 meter, afgreninger, der 
er forbundet til de lodrette strenge ved facader er ført i lukkede varme-
kanaler under terrændæk mod stuegulv. 

 

 

Blok A-H 
Bunden af kanalen er 
udført i råjord, til dræning 
er udført en ralkasse der 
er tilsluttet hovedkloaken. 



BYGGETEKNISK RAPPORT   
Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn  
Afd. 4, Mølleparken     Side 169 

d.a.i. arkitekter ingeniører as   Dato 01.06.2010 
Århus        Sag nr. 11367 

 

  

Tegningsudsnit nr. 9 

  

Tegningsudsnit nr. 10 

 
Foto 193 
Rør i ingeniørgang blok J (etape 4). 

Blok J-M 
Bunden af kanalen er 
udført i råjord, til 
dræning er udført en 
ralkasse der er tilsluttet 
hovedkloaken. I blok L og 
M er der i bunden af 
raldrænet lagt et 3” 
dræn. 

Blok J-M 
Varmekanal fra hoved- 
kanal/ingeniørgang til 
facader. 
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Rørinstallationerne er udført i h. t. ovenstående snit og foto.  

Med fællesbæringer, der er monteret afspærringsventiler og aftap på 
afgreninger.  

Varmerør er overalt udført i sorte stålrør samlet ved svejsning og/eller 
fittings. Rørinstallationerne er fra opførelsen af blokkene d.v.s. 1958-1962 
hvor bygningerne er opført, hovedrør er udført i ø76/70 -  ø25, sidegrene og 
lodrette strenge er udført i ø25-ø15. 

Varmerør i kanaler/ingeniørgange og krybekældre er isoleret og afsluttet 
med pap. 

 
Foto 194 
Rørinstallation i ingeniørgang blok H (etape 3). 

Pumperum er med hovedfjernvarmemåler til afregning, opvarmning af 
bygninger udføres med radiatoranlæg, centralvarmeanlæg er udført som 
indirekte anlæg med pladeveksler fabr. Alfa Laval. 

Veksleren styres af vejrkompenseringanlæg Danfoss ECL via 2 vejsmotor-
ventiler. Der er udført trykekspansionsbeholder fabr. Pneumatex, med sikker-
hedssamlesæt, nogle anlæg er udført med strengreguleringsventiler, andre 
er der ikke udført reguleringsventiler på det indirekte anlæg. 
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Foto 195 
Centralvarmeveksler i pumperum. 

 

Varmtvandsproduktion er udført med pladevarmeveksler nogle steder med  
forvarmebeholdere. Varmtvandsproduktionen styres af Danfoss ECL auto-
matik via 2 vejsmotorventil og varmtvandstemperaturføler. 

Følgende hovedkomponenter er monteret i pumperum: 

Blok Komponent Fabrikat Type Bemærkni
nger 

B-C-F-H-J-L Centralvarmeveksler Alfa Laval Pladevarmeveksler 
der adskilles og 
pladestak kan 
afsyres/renses 

 

B-C-F-H-J-L Ekspansionsbeholder Pneumatec PNU 200,300,400  
B-C-F-H-J-L Styring, 

vejrkompenserings-
anlæg 

Danfoss ECL300  

B-C-F-H-J-L motorventil Danfoss 2-vejs ventil  
B-H-J-L Variable pumpe 

centralvarme 
Grundfos UPE  

C-F Tretrinspumpe 
central varme 

Grundfos UMC  

B Trykstyret 
indreguleringsventiler 

Danfoss ASV-PV  

B-F Flow og trykstyret 
indreguleringsventilet 

TA eller Broen STAD, Ballomax  

     
B-C-F-H-J-L Varmevandsveksler Alfa Laval Pladevarmeveksler 

der adskilles og 
pladestak kan 
afsyres/renses 

 

F-L Forvarmebeholder Ajva   
B-C-F-H-J-L Styring Danfoss ECL300  
B-C-F-H-J-L Motorventil Danfoss 2- vejs  
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Foto 196 
Strengreguleringsventiler i pumperum. 

Det seneste energimærke fra 2006 viser at afdelingen forbrug af varme 
ligger som de gennemsnitlige nøgletal for tilsvarende ejendomme. 

Varmeforbruget er 118,6 kwh pr. m². 

 

Radiatoranlæg: 

Radiatorer er søjle- eller pladeradiatorer fra 1958 og fremefter. En del 
radiatorer er blevet udskiftet min. én gang, men der er stadig en del af de 
oprindelige, som er af fabr. Golf. Alle radiatorer er monteret med 
termostatiske radiatorventiler og elektroniske målere fra Brunata til 
afregning af varmeforbrug. Rørinstallationerne i lejlighederne er synlige og 
uisolerede. 

 
Foto 197 
Radiator med stigestrenge i lejlighed. 
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1.06.11.2 Registreret tilstand, varmeanlæg 

”Nye” varmerørinstallationer fra 1988 i pumperum fremstår alderssvarende, 
d.v.s der er ikke store forekomster af tæringer, isolering er med en del 
skader og fremstår snavset, ved udskiftning af komponenter er isoleringen 
ikke alle steder efterfølgende blevet repareret.  

 
Foto 198 
Manglende isolering ved udskiftning af pumpe. 

Eks. varmerørsinstallationer fremstår, svage og udtjente med store aflej-
ringer og skader. Eks varmerørsinstallationer er i fyldt med aflejringer i form 
af rust og fastgroet slam.  

 
Foto 199 
Varmerør fra pumperum. 

Installationerne er ikke isoleret i h. t. gældende normer og der er varmt til 
trods for at alle installationerne stort set er isoleret. 

Opbygning af teknikarrangement for centralvarmeanlæg er i korrekt, der 
mangler dog mulighed for at følge forbrug, idet der ikke er påbygget 
energimåler for centralvarmeanlægget, på den decentrale side af veksleren 
mangler i 4 pumperum indreguleringsventiler for afgreningerne til varmeka-
nal/ingeniørgang. Ligeledes er der ikke monteret tilstrækkelig termometre på  
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anlæggene for at kunne følge afkølingen på henholdsvis radiatoranlæggene 
og varmtbrugsvandsanlæggene. 

Komponenter i teknikrummet er stort set tilgængelige for betjening. 

Ved udetemparatur på +7ºC blev følgende temperaturer på anlæggene 
registreret: 

 Blok B Blok C Blok F Blok H Blok J Blok L 
Fjv måler frem 70 72 70 70 70 70 
Fjv måler retur 45 48 36 54 49 47 
Centralvarmeveksler  
Primær frem - - - 70 - - 
Primær retur - - - - - 41 
Sekundær frem 57 48 56 57 58 58 
Sekundær retur 39 - 36 40 43 - 
Varmtvandsveksler  
Primær frem 64 70 68 66 65 70 
Primær retur 48 52 54 42 - - 
 
Afkølingen på fjernvarmen er utilfredsstillende, idet Frederikshavn fjernvarme 
kræver en afkøling på mindst 30ºC.  

På centralvarmeanlæggenes sekundærside er der på alle anlæg monteret 
slange fra eks. spulehane til efterfyldning af varmeanlægget, anlægggene 
taber mellen ½ og 1 bar i tryk pr. mdr. p. g. a. utætheder i rørinstallationerne. 
Tryktabet viser at anlæggene har mange utætheder, der ikke repareres. 

 
Foto 200 
Permanent slangeforbindelse for efterfyldning af vand på varmeanlægget. 

Fra pumperum fordeles varmen via ledninger i varmekanaler/ingeniørgang og 
krybekældre. Anlæggene er opbygget med hovedledning på langs af blokken 
og sidegrene til stigestrenge ved facader. Hovedledningerne i varmekana-
ler/ingeniørgang er i overordentlig dårlig stand. Med store synlige rustan-
greb, ved fjernelse af intakt isolering konstateres at alle rør har udvendige 
rustangreb. Isoleringen er mangelfuld og skadet, i forbindelse med repara- 

Vandslange mellem 
spulehane og 
kuglehane på 
varmeanlægget 
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tioner er isoleringen nødtørftigt repareret. Oprindeligt er isoleringen på 
sidegrenen 10 mm og hovedledninger er 30 mm. Isoleringen er utilstrækkelig i 
forhold til gældende regler. 

Generelt er ventiler groet fast, man har udskiftet dem efterhånden som de 
er tæret. 

Varmekanaler/ingeniørgang i blok B–C-F er udført med jord skrænter og 
gulve af jord, fra varmekanaler ud til facader er ligeledes jord som bund. 
Forholdene er meget klamme og fugtige og der er en stærk lugt af mug.  

Varmekanaler/ingeniørgang i blok H er udført med murede vægge mod den 
lavere krybekælder ud mod facaderne. Gulv er udført af jord. Forholdene er 
noget bedre end i blok B–C–F. 

Varmekanaler/ingeniørgang i blok J, K, L og M er udført med murede vægge 
med utilgængelige kanaler for føring af sidegrene, gulv er udført af jord. 
Ingeniørgangene er også her meget klamme og fugtige og der er en stærk 
lugt af mug.  

Det er helt usædvanligt at der er udført krybekældre og ingeniørgange uden 
faste gulve og vægge (muret eller støbt) Jordfugtigheden går uhindret op i 
installationsgangene, de udførte ralkasser og  dræn i midten af gangene har 
ikke kunnet forhindre fugten i at slå igennem, afdelingen har siden 1970’erne 
haft problemer med tæring i installationerne i varmekanaler/ingeniørgang  og 
i krybekældrene. 

Installationernes levetid er blevet meget reduceret p.g.a. udformningen af 
krybekældre og varmekanaler/ingeniørgange. 

    
Foto 201         Foto 202 
Typiske eksempler på rørinstallationernes tilstand i ingeniørgange og 
krybekældre. 
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Foto 203                       Foto 204 
Typiske eksempler på rørinstallationernes tilstand i 
varmekanaler/ingeniørgang og krybekældre 

 

Radiatorer er generelt i tidssvarende tilstand tilstand, dog er en del rør-
installationer med tæringer og tilslutninger udført ”specielt”. 

    
Foto 205                                                 Foto 206 
Radiator i badeværelse ”Speciel” radiatortilslutning med 
 mange fittings 

 

 

 

 

 

 

Tæring på varmerør ved 
gulv 
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Foto 207                                                  
Radiatorstik i forbindelse med utæthed.  

1.06.11.3 Konklusion, varmeanlæg 

Vedr. pumperum. Anlæggene bør ombygges således at bruger kan registrere 
og følge forbruget på anlæggene, herunder indskæring af energimålere og 
termometre, der bør indskæres indreguleringsventiler for opnåelse af 
balance i anlægget. 

Alle tre trinspumper bør skiftes til variable pumper til forbedring af 
driftøkonomi, ligeledes bør isoleringen på eksisterende rørinstallationer i 
pumperummene opgraderes til de nuværende krav. 

Restlevetiden for anlæggene i pumperum vurderes til 10 år. 

Varmeinstallationen uden for pumperum bør skiftes hurtigst muligt, anlæg-
gene er udtjente og i dårlig stand specielt varmeinstallationer i ingeniørgang 
varmekanaler/ingeniørgang, krybekælder er i så dårlig en stand at de bør 
udskiftes hurtigst muligt.  

I perioden frem til udskiftning tilrådes at der monteres lækagemelder med 
fjernmelding, således evt. brud hurtigst muligt registreres af varmemestrene. 

Den samlede vurdering på radiatorer og stigestrenge er ”mindre god” med 
synlige tæringer flere steder i lejlighederne. Bl.a. er der tegn på tæringer ved 
tilslutninger til radiatorer flere steder. 

Restlevetiden på radiatoranlæggene incl. alle rørinstallationer vurderes til 0 
år ! 

Utilgængelige rørinstallationer under lejlighederne i blok J–K–L-M kan 
forårsage meget store skader, hvis/når der opstår utætheder. Reparation af 
utæheder vil være meget omkostningstungt. 

Radiatorstik med tæthed 
og store indvendige 
aflejringer og mere tæret 
ved rørforbindelse til 
varmekanal. 
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1.6.12 Brugsvandsanlæg 

1.06.12.1 Beskrivelse, brugsvandsanlæg 

Der er ført 8 stk vandstik ind i bebyggelsen. Vandstikkene er udført i hen-
holdsvis støbejern og PVC. 

Blok A–B–C forsynes via et stik, der er ført ind i blok A i eks. vaskerum, hvor 
hovedmåler er placeret. Herfra føres vand til boliger og pumperum i blok B via 
krybekældre, varmekanaler/ingeniørgange og ledninger i terræn. I pumperum i 
blok B er varmtvandsproduktionen for blok A og B placeret. I pumperum blok 
C er varmtvandsproduktion for blok C placeret. 

Blok D og butik forsynes via et stik, der er ført ind i pumperum ved butik.  

Blok E-F forsynes via et stik, der er ført ind i blok E og ført i ingeniørgang 
frem til pumperum. Blok F forsynes via ledning i terræn og varmtvand via 
ledning i kanal. 

Blok G-H forsynes via et stik, der er ført ind i blok E og ført i ingeniørgang 
frem til pumperum. Blok H forsynes via ledning i terræn og varmtvand via 
ledning i kanal. 

Blok J–K forsynes via et stik pr. blok, hvor hovedmålere er placeret, herfra 
føres vand til boliger i blok J og K. I blok J føres vand til pumperum, hvor 
varmtvandsproduktion er placeret der føres varmt vand til blok K via kanal i 
terræn. 

Blok L–M forsynes via et stik pr. blok, hvor hovedmålere er placeret, herfra 
føres vand til boliger i blok L og M. I blok L føres vand til pumperum, hvor 
varmtvandsproduktion er placeret der føres varmt vand til blok M via kanal i 
terræn. 

 
Foto 208 
Hovedvandmåler indskåret på eks. vandstik. 
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I pumperum er udført varmtvandsproduktion med veksler og forvarme-
beholder. Ikke alle pumperum er udført med beholdere. 

Blok Komponent Fabrikat Type Bmk. 
B-C-F-H-J-L Varmevandsveksler Alfa Laval Pladevarmeveksler 

der adskilles og 
pladestak kan 
afsyres/renses 

 

F-L Forvarmebeholder Ajva 1000 ltr.  
 
F 

Cirkulationspumpe 
UPE25-40-180B 

Grundfos Trykstyret  

 
B 
J 
L 

Cirkulationspumpe 
UP25-45 
UPS 32-80-180 
UMC50-60 

Grundfos Konstant tryk  

 
C 
H 

Cirkulationspumpe 
El Vario  
El Vario 5-100-4V 

Smedegård Konstant tryk  

 

    
Foto 209               Foto 210 
Eksempler på brugsvandsvekslere i pumperum. 

Alle varmtvandsinstallationer er forsynet med cirkulation og cirkulations-
pumper, cirkulation reguleres af termostisk reguleringsventiler, type Circon.   

Installationerne er udført af galvaniserede stålrør. 

Koldtvandsledninger mellem bygninger er udført af PVC-rør og varmtvands- 
og cirkulationsledninger er udført af galvaniserede rør ført i varmekanaler i 
terræn. 

Vandinstallationens forsyningsledninger er ført sammen med varmerør i 
varmekanaler/ingeniørgang, krybekældre, tagrum, m.v. 
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Afgreninger fra forsyningsrør i varmekanaler/ingeniørgang m.v. er udført 
med afspærringsventiler med aftap. Installationerne føres i lodrette stige-
strenge til lejlighederne, afhængig af indretning er der både stigestrenge til 
køkkener og badeværelser, eller samlet bl.a. i garderobeskabe i gange. Alle 
tapsteder er forsynet med bimålere til afregning af forbrug. 

Installationer i varmekanaler/ingeniørgang  m.v. er isoleret. 

Alle stigestrenge og rørinstallationer i lejligheder er uisolerede. 

 

1.06.12.2 Registreret tilstand, brugsvandsanlæg 

Vandinstallationer i pumperum frem til varmtvandsproduktionen er de eks. fra 
udførselstidspunktet. 

Varmtvandsproduktionen er ombygget i forbindelse med overgang til fjern-
varme, der er udskiftet mindst muligt i forbindelse med reparationer og 
ombygning til fjernvarme. 

 
Foto 211 
Afspærringsventiler på vandinstallation i pumperum ved nedføring til 
varmekanaler/ingeniørgang. 

 

 Blok B Blok C Blok F Blok H Blok J Blok L 

Varmt brugsvand fra 
forvarmebeholder 

- - 47 - 54 30 

Varmt brugsvand fra 
veksler 

58 64 60 60 58 60 

Cirkulation 47 55 53 50 53 50 

 

 

 

Tydelige tæringer ved alle 
ventiler. 
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Varmtvandstemperaturen bevirker, at der dannes store indvendige afsæt-
ninger, hvilket underbygges af rørprøver, der er udtaget i anlægget i for-
bindelse med reparationsarbejder. Det store temperaturtab der er i 
anlægget på trods af forholdsvis store cirkulationspumper viser at anlægget 
ikke har den nødvendige gennemstrømning. 

Afspærringsventiler i varmekanaler/ingeniørgang m.v. ikke er udskiftet, venti-
lerne er i meget dårlig stand, de er ofte årsag til utætheder, når de skal 
anvendes, er de generelt så fastgroede og ”sprøde”, at der næsten altid 
opstår lækage. 

Rørinstallationerne er i høj grad angrebet af tæringer, såvel udvendige som 
indvendig tæringer, som det fugtige miljø i varmekanaler/ingeniørgang m.v. 
har forårsaget. Kontrol af rørinstallation i varmekanaler/ingeniørgang i flere 
blokke viste, at isoleringen på koldtvandrør var våd, dels kondens, dels 
utætheder og ved varmtvandsrørerne føles isoleringen fugtig. 

 
Foto 212 
Fugtige vandrør i ingeniørgang blok C. 
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Foto 213                              Foto 214 
Vandinstallation i ingeniørgang blok J. 

Ved kortvarig stilstand i lejlighederne bliver brugsvandet rødt p.g.a. indvendige 
tæringer i rørene. 

   
Foto 215 Foto 216 
Brugsvandet indeholder  Rørprøve med tydelig indvendige afsætninger      
partikler af rust.  i røret.  

 

Det senste energimærke fra 2006 viser, at afdelingens forbrug af brugsvand 
ligger en smule under de gennemsnitlige nøgletal for tilsvarende ejendomme. 

Vandforbruget er 0,73 m³ pr. m², hvilket er et niveau lige under middel. 
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Forbruget af energi i forbindelse med cirkulation er meget højt, eksempelvis 
er cirkulationen i blok L udført med pumpe, fabr. Grundfos type UMC50-60, 
det svarer til at den cirkulerende vandmængde på ~ 5m³/h. Med de gældende 
regler vedr. isolering vil behovet være 0,4m³/h. Forbrug af energi på 10 gange 
større end det nødvendige forbrug.  

Der er i anlægget monteret Circonventiler til regulering af vandstrømmen i 
cirkulationssytemet. I blok B–C–H–J og L, hvor pumperne ikke er trykstyrede 
medfører det risiko for at pumperne kommer til at arbejde med et lukket 
system, hvilket giver en stærkt reduceret levetid på cirkulationspumperne. 

I teknikrummene er isolering af de få nye rør i ok stand, mens ved de øvrige 
rør i teknikrum, varmekanaler/ingeniørgang m.v er isoleringen utilstrækkelig. 
Der er i gennemsnit isoleret med 10–15 mm på koldt vand og cirkulation, på 
varmt vand er der 15-20 mm isolering. Isoleringen er med store skader og i 
meget dårlig stand. 

Den manglende eller mangelfulde isolering giver et stort unødvendig energi-
forbrug, hvilket kan forklare en del af det store varmetab, der er på varmt-
vandsinstallationerne, hvor der på flere blokke er afkølinger på  ∆t = 10ºC. 

 
Foto 217 
Typisk rørinstallation i badeværelse 

Installationerne i boligerne er utidssvarende med mange malede synlige rør i 
badeværelserne, med synlige tæringer især ved gulvene. 

 

1.06.12.3 Konklusion, brugsvandsanlæg 

Man bør hurtigst muligt påbegynde en udskiftning af vandinstallationen, da 
tæringerne er meget fremskredne.  

Installationerne er i meget dårlig stand. Store dele af anlæggene er utilgæn-
gelige for daglig kontrol, brud/lækager i varmekanaler/ingeniørgange krybe-
kældre m.v. opdages først når lejere klager over manglende vand i hanerne, 
hvilket kan medfører meget store vandskader i blokkene ved større brud. 
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Installationerne er tilstoppet, bl. a. pga. dårlig gennemstrømning og alle rør er 
mangelfuldt isolerede eller i værste fald slet ikke isolerede. 

Levetiden er 30–50 år for anlæg med galvaniserede rør, installationen er ~ 50 
år !  

Varmtvandsinstallationen, incl. cirkulation, har et stort varmetab, idet man 
har en stor fysisk udstrækning, da der ikke er varmtvandsproduktion i alle 
blokke, men føringer i varmekanaler i terræn. I forbindelse med udskiftning af 
anlæg anbefales, at det at der etableres varmtvandsprodution i alle blokke, 
således at driftøkonomien forbedres og energiforbruget reduceres. 

De eks. anlæg bør straks indreguleres, således at varmtvandstemperaturen 
reduceres til max. 55ºC, for at forhindre yderligere tilstopninger af installa-
tionen. Dog skal cirkulationen være min. 45ºC ved tilslutningen til varmtvands-
veksleren. 

De nye installationer kan udføres i rustfri rør eller Alupex. Det er muligt at 
tilslutte de nye installationer direkte til de ”nyere” galvaniserede installationer 
uden fare for korrosionsproblemer.  

Isoleringen bør eftergås og repareres på de nye rør.   
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1.6.13 Udsugning/ventilation 

1.06.13.1 Beskrivelse, udsugning/ventilation 

  
Blokkene B, C, E, G, J, K, L og M har i forbindelse med nye tagkontruktioner 
fået etableret fælles, mekanisk udsugninganlæg i tagrum med afkast over 
tag. 
 

 
Foto 218 
Taghætter fra udsugningsanlæg. 

 
Anlæggene er tilsluttet bygningskanaler i blokkene med selvstændigt sug fra 
hvert badeværelse. 
 
Køkkener er ikke tilsluttet centralt udsugningsanlæg. 
 
Blok A, D, E, G rækkehuse er ikke udført med centralt udsugningsanlæg. 
 
Vinduer er enkelte steder udført med spalteventiler til friskluft, der ikke 
monteret friskluftventiler i boliger uden spalteventiler i vinduerne. 
 
 
 

1.06.13.2 Registreret tilstand, udsugning/ventilation 

I blok B, C, E, G, J, K, L og M er aftrækkanaler tilsluttet de centrale udsug-
ningsanlæg i tagrummmene. Det er tydeligt, at der er mekanisk udsugning i 
badeværelserne, som generelt har en god luftkvalitet. Der er ikke monteret 
kontrolventiler ved aftrækskanalerne, så det er vanskeligt/næsten ikke muligt 
at indregulere de enkelte badeværelser, så de opfylder lovkravet i BR-08.  
I køkkenerne er monteret selvstændige emhætter med aftræk ført ud i 
facader.  
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Foto 219 
Udsugningskanaler i tagrum. 

 
I blok A, D, E, G rækkehuse er udført naturlig aftrækkanaler over tag Bade-
værelserne fugtventileres ved aftrækskanalen .  
I køkkenerne er monteret selvstændige emhætter med aftræk ført ud i faca-
der.  
 

    
Foto 220 Foto 221  
Aftrækskanal. Enkelte lejlighder har monteret     
 udsugningsventil. 
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1.06.13.3 Konklusion, udsugning/ventilation 

I boliger uden vinduer med spalteventiler tilsluttet central udsugningsanlæg 
bør etableres friskluftventiler i ydervægge. 
 
I blokke med centralt udsugningsanlæg bør dette udbygges til et boligudsug-
ningsanlæg, der også omfatter emhætter. 
 
I boliger tilsluttet centralt udsugningsanlæg, bør der monteres kontrol-
ventiler i badeværelser, så den rigtige luftmængde let kan indreguleres og 
kontrolleres 
 
Der bør opsættes fugtstyrede ventilatorer i badeværelser i boliger uden 
vindue/ovenlys eller fælles mekanisk udsugning. 
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1.6.14 Indvendige afløb og sanitet 

1.06.14.1 Beskrivelse, indvendige afløb og sanitet 

Indvendigt afløb omfatter spildevand fra køkkener og badeværelser i 
lejlighederne og varmekanaler/ingeniørgange og krybekældre. 

Afløb fra køkkenvask er PVC i køkkenskab. Afløb fra håndvask er forkromet 
eller malet stålrør. 

Fald- og grenrør er udført i støbejern. 

Grenrør fra sanitet er ført dels under loft, dels indstøbt delvist i dæk. 

Faldrør er ført synlig i badeværelser i blok B-C-E-G, hvor føring af vand-
installation også er placeret. I blok J-K-L-M er etableret inddækning om 
faldrør. Disse er uden lemme for inspektion af faldrør. 

 
Foto 222 
Synlig faldstamme. 

 
Foto 223 
Inddækket faldstamme med indstøbt grenrør i dæk. 
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I kældre er faldrør delvis indstøbt. 

Faldrør er udført med tilgængelige renserør i cykelrum/stueplan og i de ne-
derste lejligheder før afløbsrøret går ned i krybekælderen. 

 
Foto 224 
Indstøbt faldrør i nederste plan. 

Sanitet er en blanding af nyt og gammelt. Oprindelig type med traditionel 
håndvask er bibeholdt i forbindelse med udskiftning. 

Blandingsbatterier er ligeledes en blanding mellem nyt og gammelt, her er 
blandingsbatteriet forsat fælles for håndvask og bruser. 

 

1.06.14.2 Registreret tilstand, indvendige afløb og sanitet 

Ingen faldrør er udskiftet.  

En stor del af de synlige faldrør i lejlighederne er med synlige udvendige tæ-
ringer, dog er det kun enkelte steder der er fare for snarlig gennemtæring. 
Nogle af lejlighederne har problemer med træk fra afløbssystemet, vandet i 
toilletter står op og løber langsomt fra.  

 

 

 

Faldrør delvis indstøbt i 
kælder. 
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Foto 225 Foto 226 
Faldstamme i badeværelse med Renserør under køkkenvask i          
synlig tæring.  stuelejlighed. 

    
Foto 227  Foto 228 
Eksempler på faldrør med tæringer i cykelrum/stueplan. 
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Foto 229  Foto 230 
Køkkenvask med vægbatteri.  Håndvask med blandingsbatteri 

Renserør placeret i køkkenskabe i de nederste lejligheder er uhensigstmæssig 
i den daglige drift. Både for lejerne og varmemestrene der skal servicere an-
læggene. 

Sanitet og taparmaturer vurderes at være i rimelig stand, idet en stor del 
allerede er udskiftet løbende. 

1.06.14.3 Konklusion, indvendige afløb og sanitet 

Indvendige afløbsinstallationer, der ikke er udskiftet, bør fornyes inden for en 
overskuelig fremtid, dels er levetiden 30–50 år for anlæg med støbejernsrør. 
Installationen er idag ~ 50 år, det er ikke muligt løbnde at holde øje med 
installationens tilstand i krybekældrene og varmekanaler/ingeniørgangene 
uden der foretages TV-inspektion, hvilket er en bekostelig affære.  

Skader, der kan forekomme på anlægget i de utilgængelige krybekældre, vil 
medføre store følgeskader på bygningerne, idet de vil blive opdaget meget 
sent. 

Toiletter med 1-skyl bør skiftes til 2-skyl. Levetiden er meget begrænset på 
de eks. 1-skyls toiletter. 

Sanitet og taparmaturer vurderes at være i rimelig stand, men systemet med 
håndbruser tilsluttet håndvaskebatteriet er utidssvarende og energiøkono-
misk for dyr. Ved en udskiftning af vandinstallationen bør der monteres 
termostatiske brusebatterier i badeværelserne. 
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1.6.15 Udvendig kloak 

1.06.15.1 Beskrivelse, udvendig kloak 

Anlægget er oprindelig udført som fællessystem ført til det offentlige 
fællessystem i henholdsvis L. P. Houmøllersvej og Elius Andersens Vej. 

Hvert stik er udført med med 1 eller 2 ringtanke afhængig af hvor meget 
anlægget afleder. Ledninger er udført i betonledninger.  

 

Tegningsudsnit nr. 11 

 

Anlæggene er generelt udført med inspektions- og rensebrønde for nem ved-
ligehold og inspektion af anlæggene. 

Der er ikke generelt udført omfangsdræn, men der er lagt dræn ved 
ingeniørkanaler og i bunden af teknikgange j.v.f. tidligere snit. Dræn er lagt 
med minimum 5‰ fald. 

Spildevandsledninger fra blokkene til hovedkloak langs facaderne er udført 
med meget store fald på over 50‰. 
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1.06.15.2 Registreret tilstand, udvendig kloak 

Der har ikke været væsentlige problemer med kloakken i bebyggelsen. 

Der er ikke udført generel TV-inspektion.  

1.06.15.3 Konklusion, udvendig kloak 

Der bør på et tidspunkt foretages en generel TV-inspektion af systemet, så-
ledes at man får det fulde overblik over anlæggets tilstand, da levetiden for 
anlæg af beton normalt er 40–80 år. 

Hidtil er udbedring sket ”ad hoc”, som problemerne er opstået. 

Det vurderes, at kloakkerne er i fornuftig stand, da der ikke er registreret 
nævneværdige driftsproblemer. Det bør forventes at driftsproblemer med 
anlæggene vil optræde hyppigere i de kommende år. 

Det bør undersøges om ringtanke fungerer efter hensigten eller om de kan 
sløjfes.  
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1.6.16 EL-installationer 

1.06.16.1 Beskrivelse, EL-installationer 

De eksisterende elinstallationer i samtlige blokke er gennemgående de oprin-
delige installationer fra bygningernes opførelsesperiode, med de tilpasninger 
der er sket på måler-og gruppetavler i forbindelse med montering af 
HFI/HPFI-afbrydere. 
I vaskerierne er der dog udført nye installationer for vaskerimaskiner, og de 
fleste vaskeritavler er blevet renoveret med nyt materiel. Tilsvarende er der 
nye installationer for varmereguleringer og pumper i varmerummene 
  
I 2001 er der udført nyt fællesantenneanlæg, og der er inden for det sidste 
år installeret bredbåndsnet frem til alle lejligheder. 
 
Forsyningsanlæg 
 
Afdelingens enkelte blokke er forsynet fra Forsyningen Frederikshavn fra 
kabelskabe rundt i bebyggelsen. 
 
I rækkehusene blok A, D, E og G er der ført stikledning ind til måler og 
gruppeafsætning i den enkelte lejlighed. 
Disse måler-gruppetavler er trærammer med ældre LK 16A gruppeafbrydere, 
senere er der eftermonteret HFI/HPFI afbrydere på trods af manglende 
plads. 
 

 
Foto 231 
Måler-og gruppetavle i 1-plans rækkehus D, nr. 7 (etape 2). 
 
 
I blok B, C og F er der ført stikledning ind til hovedbly, hvorfra der er fordelt 
til stigstrege i de enkelte opgange, hvor der er placeret måler- og gruppe-
tavler i indbygningstræskabe i trapperummet ud for den enkelte lejlighed.  
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For stuelejligheder er måler gruppetavlerne placeret i udvendige træskabe. 
Disse måler-gruppetavler er trærammer med ældre LK 16A gruppeafbrydere, 
senere er der eftermonteret HFI/HPFI afbrydere på trods af manglende 
plads. I enkelte installationer er gruppeafbrydere udskiftet til nyere M36 
materiel i UG-afdækninger. 
På fællestavlen i blok F er der grupper der er forsynet med propsikringer. 
 
Hovedbly og fællestavler er placeret i cykelrum i terrænniveau.  
 

         
Foto 232       Foto 233 
Lejlighedstavler blok B (etape 1).             Lejlighedstavle stue blok F (etape 2). 
 

         
Foto 234       Foto 235 
Fællestavle blok B, nr. 29 (etape 1).         Fællestavle blok F, nr. 12 (etape 2). 
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I blok B og C er tagboligerne forsynet fra stigestrengene med målere 
placeret i trapperummet og med gruppeafsætning i den enkelte lejlighed. 
Målerskabene er planforsænkede LK målerskabe, og gruppeafsætningerne er 
M36 materiel i UG-afdækninger. 
 

       
Foto 236         Foto 237 
Måler på trappeopgang blok B (etape 1).     Gruppetavle i lejlighed blok B 
           (etape 1) 
 
I blok H, J, K, L og M er der ført stikledning ind til hovedbly, hvorfra der er 
fordelt til måler- og gruppetavler for lejlighederne, samt til fællestavle, der 
alle er placeret samlet i træskabe i cykelrum i terrænniveau. 
Disse måler-gruppetavler er trærammer med ældre LK 16A gruppeafbrydere, 
senere er der eftermonteret HFI/HPFI afbrydere på trods af manglende 
plads. I en del installationer er gruppeafbrydere udskiftet til nyere M36 
materiel i UG-afdækninger. 
 

 
Foto 238 
Måler- og gruppetavler for lejligheder blok J (etape 4). 
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Foto 239 
Måler- og gruppetavler for lejligheder blok M (etape 5). 
 

 
Foto 240 
Fællestavle blok H, nr. 26 (etape 3). 
 
 
Til vaskerierne er der ført selvstændige stikledninger til LK type 100 tavler i 
det enkelte vaskeri. 
Materiellet i tavlerne er for det meste udskiftet til M36 materiel med diazed-
sikringer og HFI-afbrydere. Dog er materiellet i tavlen for vaskeriet i blok L af 
ældre type. 
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Fot0 241 Foto 242 
Tavle i vaskeri blok C (etape 1).                M36 materiel i vaskeritavle blok A, 
 (etape 1). 
            
Der er ikke fremført beskyttelsesleder til installationerne i lejlighederne. 
Der var ikke fremført beskyttelsesleder til fællestavlerne, og heller ikke til 
varmerumsinstallationerne i blok J, nr. 67. 
For installationerne i vaskerierne er der udført jordelektrode og fremført 
beskyttelsesleder. 
 
 
Fællesinstallationer i vaskerier         
 
Vaskeriinstallationerne er udført som synlige installationer med plastkabler 
og udvendigt stænktæt afbrydermateriel. Installationerne er i hvert vaskeri 
forsynet fra LK type 100 tavle med elafregningsmåler  
Vaskerimaskiner er løbende blevet udskiftet. 
 

 
Foto 243 
Vaskeri blok A (etape 1). 
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Foto 244 
Vaskeriinstallation blok C (etape 1). 
 
Lysinstallationen i vaskerier er udført som stænktæt skjult installation med 
bevægelsesmelderstyret belysning og stænktætte armaturer. 
 

 
Foto 245 
Stænktætte armaturer i vaskeri blok L (etape 5). 
 
Dørene til vaskerier er forsynet med adgangskontrol. 
 
 
Fællesinstallationer 
 
Fællestavler for lysinstallationer, varmerum og udsugningsanlæg  er placeret 
i træskabe i cykelrum i terrænniveau, og er opbygget på træmålertavle. 
Fællesinstallationerne er beskyttet mod indirekte berøring ved HFI- 
fejlstrøms-afbryder. 
 
Der er udført installationer for mekanisk udsugning fra lejlighederne. 
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I enkelte blokke er der elinstallationer for røgopluk i trapperummene, 
fremført  som synlige installationer i trapperummene. 
 

     
Foto 246      Foto 247 
Fællestavle blok M, nr. 54 (etape 5).      Fællestavle blok C, nr. 57 (etape 1). 
 
 
Belysningsinstallationerne i nedeste etage i cykelrum, varmerum, pulterrum 
m.m. i terrrænniveua er generelt udført som skjulte installationer med 
planforsænket installationsmateriel. I en del af rummene er lystændingerne 
udført med columbus-tryk, andre steder er disse tryk udskiftet til bevæ-
gelsesmelderstyring. 
Armaturer er generelt loftarmaturer med skrueglas. 
Lyskilder er generelt glødelamper.  
Afbrydermateriel er, hvor der ikke er anvendt columbus-tryk, LK plan-
forsænkede brune vippeafbrydere. 
 

      
Foto 248 
Belysning i cykelrum blok B (etape 1). 
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Trappebelysningen er udført som skjult planforsænket installation med tryk 
af forskellig type, med og uden ledelys, placeret ved hoveddøren og på hver 
hovedrepos. Trykkene aktiverer en trappeautomat. 
Belysningsarmaturer er forskellige typer ”ostearmaturer” med glødelys 
placeret på hver hovedrapos. I nogle trapperum findes der flere forskellige 
armaturtyper. 
 

      
Foto 249                Foto 250 
Belysningsarmatur trappe blok B.          Belysningsarmatur trappe blok J. 
(etape 1).       (etape 4). 
 

     
Foto 251     Foto 252 
Belysningsarmatur trappe blok M.  Tryk for trappelys blok B. 
(etape 5).     (etape 1). 
 
 
Ved hver opgangsdør blok A, D, E, F, G, K og M er der anbragt en 
metalskotlampe med glasafskærmning, lampen anvendes samtidig som 
husnummermarkering. Disse lamper er forsynet med glødelamper.  
Den udvendige belysning på blok F, K og M er styres over fotocelle. 
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Ved hver opgangsdør blok B, C, H, J og K er der anbragt en metalskotlampe 
med glasafskærmning eller med acrylafskærmning, lampen anvendes samtidig 
som husnummermarkering. Disse lamper er af nyere dato.  
 
Den udvendige belysning styres over fotocelle. 
 

     
Foto 253      Foto 254 
Belysningsarmatur facade blok B.         Belysningsarmatur facade blok J. 
(etape 1).       (etape 4). 
 

     
Foto 255      Foto 256 
Belysningsarmatur facade blok K.   Fotocelle facade blok K. 
(etape 4).      (etape 4). 
 
I overdækningen foran hoveddørene til opgangene er der udført belysning til-
koblet lyset på facaden. Disse installationer er af nyere dato med armaturer 
af forskellig type. 
 

     
Foto 257      Foto 258 
Belysningsarmatur i indgang blok B.      Belysningsarmatur i indgang blok J. 
(etape 1).                  (etape 4). 
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Der er belysning i tagrum og i ingeniørkanaler. 
  
Lejlighedsinstallationer 
 
Lejlighedstavler er, som beskrevet ovenfor, generelt placeret i trappe-
rummene eller i cykelrummene.. Tavlerne er med 2x16A for komfur og 2 stk. 
1x10A sikring for lys, samt HFI-afbryder. I en del lejligheder er der kun 1 
lysgruppe.   

I enkelte lejligheder er der ført ekstra 4-pol gruppe frem. Disse installationer 
er fremført synligt, nogle steder på facaden. 

    
Foto 259     Foto 260       
4-pol install. i blok M, nr. 56 st.TH.        Synlig kabelinstall. i blok M, nr. 60, 2. th. 
(etape 5).      (etape 5). 

Installationerne er udført som skjulte installationer med NES og LK 
afbrydermateriel i forskellig udførelse, placeret i dørindfatninger og i vægge, 
samt planforsænkede lampeudtag placeret i væggene ved loft..  

Belysning i badeværelse er generelt vægarmaturer med skrueglas forsynet 
med glødelampe. I en del af de køkkener der ikke er renoveret er der ligeledes 
vægarmaturer med skrueglas. 

Komfur og emhætte er eget af boligforeningen, og er løbende udskiftet. 
Køle/fryseskabe er ejet af beboerne. 
 

     
Foto 261      Foto 262 
Eksempel på afbrydermateriel.              Lampeudtag i lejligheder. 
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Foto 263      Foto 264 
Lampe i badeværelse.                             Ringetryk blok B (etape 1).  
 
Ringeklokkeanlæg i lejlighederne er batteriklokker med tryk af forskellig type. 
I blok A er alle ringeklokkeanlæg skiftet til trådløse batterianlæg. 
 
Telefoninstallationer 
 
Telefoninstallationerne til lejlighederne er fremført fra fordelere i cykel-
rummene. Telefonstikket er placeret i entre, hvilket giver lange synlige led-
ningstræk rundt i lejlighederne. 
For blok D, E og G er de fremført udvendigt på bygningerne. 
 

       
Foto 265    Foto 266 
Telefonfordeler blok B.   Telefon- og antennefordeler blok D. 
(etape 1).    (etape 2). 
 
Antenneinstallationer 
 
Bebyggelsen er tilkoblet fællesantenneanlæg fra YouSee. 
Antenneinstallationerne er fremført til lejlighederne fra fordelere i cykel-
rummene.  
Der er placeret et enkelt antennestik i stuen. 
For blok D, E og G er de fremført udvendigt på bygningerne. 
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Bredbåndsinstallationer 
 
Der er fremført bredbåndsinstallationer til lejlighederne tilkoblet Tele-Nord..  
Installationerne er fremfør i kabelbakker i underetagen, og ført op gennem 
trapperummene i kabelkanaler. 
I lejlighedernes stue er installationerne afsluttet i fiberboks. 
 

     
Foto 267                                          Foto 268 
Fremføring af hybridnet i trappe.       Fiberboks i lejlighed. 
 

1.06.16.2 Registreret tilstand, el-installationer 

Stikledninger og hovedkabler giver ikke anledning til bemærkninger, ligesom 
der gennem årene ikke har været konstateret belastningsmæssige pro-
blemer. 

Træskabe omkring måler- og gruppetavler i blok B, C og F opfylder ikke 
gældende Stærkstrømsbekendtgørelses krav til installationer i fælles ad-
gangsveje. 

I skarnkasserum i blok A findes en løs installation. 

 
Foto 269                                                                                                                      
Løs installation skarnrum blok A (etape 1). 

 

Enkelte armaturer i cykelrummene og tilsvarende rum er uden beskyttelses-
glas. 
 
Belysningsinstallationerne på trappeopgangene opfylder ikke gældende 
Stærkstrøms-bekendtgørelses krav til installationer i fælles adgangsveje, bl.a 
om opdeling på 2 grupper. 
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HFI-afbryder foran boliginstallationer opfylder ikke nugældende bestem-
melser, men der er ikke krav til udskiftning til HPFI-afbryder. 

Antal af stikkontakter i lejlighederne er mangelfuld, og opfylder ikke gældende 
krav. 

Antal af lysgrupper i en del lejligheder opfylder ikke gældende krav om mindst 
2 lysgrupper. 

1.06.16.3 Konklusion, el-installationer 

Fællestavler bør udskiftes for at opnå en forenklet overskuelighed og service. 

Måler- og gruppetavler for lejlighederne bør ligeledes ændres, så der bliver 
plads til det nødvendige materiel. Især er det nødvendigt i de blokke hvor 
tavlerne sidder samlet i cykelrummene, her kan det være vanskeligt at 
overskue hvilke fejlstrømsafbryder der hører til hvilke lejlighedstavle, se 
billede af måler- og gruppetavler for lejligheder blok J. 

I blok B, C og F bør låger foran tavler på etagerne og træskabe omkring tavler 
i stueetagen udskiftes, så de opfylder gældende bestemmelser. 

Der bør etableres jordelektrode til fællesinstallationerne, og fremføres be-
skyttelsesleder. 

Belysningsarmaturer i cykelrum og tilsvarende rum skal forsynes med 
beskyttelsesglas. 

Løs installation i skarnrum blok A skal ændres. 

I forbindelse med en renovering af trappeopgangene bør lysinstallationerne 
ændres, så de opfylder kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 

Glødelampearmaturer på facader, i trapperum og cykelrum bør skiftes til 
armaturer med lavenergilyskilder, det må i øvrigt også forventes at arma-
turer med bakelitfatninger på grund af varmepåvirkninger bør skiftes. 

Plastkanalinstallationerne i trappeopgangene for hybridnettet skæmmer 
disse. 

De mange kabelinstallationer på facaderne skæmmer disse. 

HFI-afbryderen foran den enkelte boliginstallation bør skiftes til HPFI afbry-
der for at øge personsikkerheden ved pulserende jævnstrømme. (Dette er 
dog ikke et lovgivningskrav.) 

Der bør installeres flere stikkontakter i lejlighederne. 

 

 



BYGGETEKNISK RAPPORT   
Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn  
Afd. 4, Mølleparken     Side 207 

d.a.i. arkitekter ingeniører as   Dato 01.06.2010 
Århus        Sag nr. 11367 

 

1.6.17 Garager, vaskerier og cykelrum 

1.06.17.1 Beskrivelse, garager, vaskerier og cykelrum 

Vaskerier og cykelrum ligger ved gavle af blokke og rækkehuse som små 
selvstændige bygninger. Placeringen tæt ved den enkelte bolig er meget 
hensigtsmæssig.  
 
Opbygning med 300 mm ikke isolerede hulmure med ½-sten i for- og bagvæg. 
Gulv er 150 mm sand, 80 mm beton og 20 mm slidlag med klinker/terrazzo. 
Taget er 100 mm beton støbt på stedet med fald mod indv. afløb. På betonen 
er der udlagt 50 mm træbeton og tagpap.  
 
I forbindelse med øvrige tagrenoveringer og etablering af sadeltage er også 
vaskerier og cykelrum forsynet med nye sadeltage med bølgeplader. Der er 
efterisoleret og lavet gangbro og der er adgang til tagrum fra lem i 
Eternitbeklædt gavl. Sterne i beton ses i form af synlige undersider. 
 

 
Foto 270 
Vaskeribygning ved Pr. Dreslersvej 1 (etape 1). 
 

 
Foto 271 
Vaskeribygning ved Pr. Dreslersvej 48 (etape 5). 
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Foto 272 
Vaskeribygning Elius Andersensvej 9 (etape 2) 
Vinduer er rådne og skal snart skiftes. 
 
 

 
Foto 273 
Cykelrum ved Pr. Dreslersvej 19 (etape 1) 
Også ved disse betonsterne ses mange korrosionsskader. 
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Garager er ligeledes placeret rundt i hele afdelingen som sammenhængende 
garagerækker. Nogle steder som 3 længer, andre steder blot som én række. 
 
Garagerne er opmuret i hele sten udvendig og ½-sten som skillevægge.  
 
Taget er udført med 100-150 mm beton støbt på stedet og er afsluttet med 
tagpap med fald mod indv. afløb. Taget afsluttet med en støbt stern, som 
danner et ca. 150 mm udhæng. Der er vandnæse i undersiden. 
 
Garagerne er forsynet med nyere, aflåselige vippeporte, fabr. Jyde Porte. 
 
Under de fleste garager er der kælder med sikringsrum. Kældrene anvendes 
til div. oplagring, men er desværre, for de flestes vedkommende, meget 
fugtige, nogle endda direkte våde/oversvømmede. 
 
Der er nedgang til garagekældre fra gavle via udv. kældertrapper. 
 
Kældre er udført med 400 mm beton i vægge og dæk med 200 mm jernbeton 
med 20 mm slidlag. Kældergulv med 100 mm beton og 20 mm slidlag. 
 

 
Foto 274 
Garageanlæg ud for Pr. Dreslersvej 56-58 (etape 5). 
 

 
Foto 275 
Fugtig kælder under garageanlæg Pr. Dreslersvej 56-58 (etape 5). 
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Foto 276 
Garagekælder øst for Pr. Dreslersvej 40 (etape 5). 
Kælderen, der fungerer som sikringsrum, står mere eller mindre under vand 
og bruges som følge deraf kun til opmagasinering.   
 
 

 
Foto 277 
Nedgang til garagekælder ved Pr. Dreslersvej 56-58 (etape 5). 
Trinene er stærkt skadede og begroede!  
Vanger ligeledes porøse og snavsede. 
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Foto 278 
Nedgang til garagekælder ud for Pr. Dreslersvej 65 (etape 4). 
Trinene er stærkt skadede, næsten opløste og farlige at færdes på. 
 
 

 
Foto 279 
Sydgavl på garage ud for Pr. Dreslersvej 54 (etape 5). 
Murværket er ekstremt skadet og utæt. Man må formode, at endnu en 
vinters påvirkninger vil medføre direkte huller i væggen. 
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Foto 280 
Garage nord for Pr. Dreslersvej 65 (etape 4) 
Murværket er også her særdeles nedbrudt og utæt. 
 
 

 
Foto 281 
Sternkant mod nord på garagerække ud for Pr. Dreslersvej 65 (etape 4). 
Underkanten er stærkt nedbrudt med korrosionsskader. 
Skyldes formentlig vandbelastningen og det tynde dæklag. 
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Foto 282 
Garager ud for Pr. Dreslersvej 24 (etape 3). 
Hjørnelukninger fremstår meget nedbrudt med åbne fuger. 
Korrosion i underkant stern. 
Bærer tydeligt præg af kulde- og fugtbelastning. 
 

 
Foto 283 
Garager ud for Pr. Dreslersvej 24 (etape 3). 
Andet hjørne i samme garageområde. 
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Foto 284 
Garagetag ud for Pr. Dreslersvej 40-42 (etape 5). 
Sternkanten er udført med SBS-pap, mens selve hovedtaget ligner meget en 
1-lags APP papløsning. 
 

 
Foto 285 
Garagetag ud for Pr. Dreslersvej 40-42 (etape 5). 
Overgang fra stern til hovedtag. Bemærk at pappen synes at trevle, idet 
forstærkningsvæven stikker frem mange steder. 
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Der er ikke lys i garagerne. 
På facaderne er der monteret metalskotlamper med glasskærm forsynet 
med glødelamper. 
 

 
Foto 286 
Belysning på garagefacaden ud for Pr. Dreslersvej 1 (etape 1). 
 

1.06.17.2 Registreret tilstand, garager, vaskerier og cykelrum  

Vaskerier og cykelrum er velfungerende og indeholder kun mindre bygge-
tekniske skader, hvoraf betonstern med korrosionsskader er den væsent-
ligste.  
 
Garagerne trænger derimod meget til renovering, bortset fra vippeportene, 
der er relativ nye. 
Murværket er mange steder stærkt nedbrudt pga. fugtbelastningen og den 
langsomme udtørring. Stenene virker fugtige og delaminerer. 
Betonsternene rummer mange korrosionsskader i undersiderne. 
Tagene er tætte, men pappen virker nedslidt og forstærkningsvæven trevler. 
Kældrene er mange steder fugtige – nogle ligefrem oversvømmede. 
Udv. kældertrapper er afskallede, begroede og snavsede. 
Låger ned til de udv. trapper er defekte en del steder. 
De fleste garagekældre bruges ikke. 
 

1.06.17.3 Konklusion, garager, vaskerier og cykelrum  

Vaskerier og cykelrum fungerer efter hensigten, men man bør overveje ud-
skiftning af resterende vinduer/døre. Desuden skal de mange korrosions-
skader på betonsterne afhjælpes.  
 
Garagerne trænger til en generel renovering med dræning af kældre, 
reparation af kældertrapper, udskiftning af defekte sten, omfugning af 
facader, nye afdækninger på vægge mellem garager samt ny tagpap. Desuden 
bør belysningerne på facaderne bør skiftes til type med energibesparende 
lyskilder.  
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1.6.18 Udvendige arealer  

1.06.18.1 Beskrivelse, udvendige arealer 

Mølleparken udgøres af mere end 92.000 m2 og er præget af store, grønne 
arealer imellem bygningerne. Hovedindkørslen til området er på L. P. Hou-
møllersvej ind til Pr. Dreslersvej, hvor også Brugsen, børnehaven og 
fælleslokalet ligger. 
Fra indkørslen fordeler man sig ad Pr. Dreslersvej og midt hen imellem 
bygningerne.  
Adgangen til de 3 rækkehuse på Elius Andersensvej sker direkte herfra, men 
med stiadgang til Pr. Dreslersvej. 
Pr. Dreslersvej har et svagt buet forløb mod vest, der medvirker til at 
nedsætte hastigheden. 
 
Pr. Dreslersvej er asfalteret, mens p-pladserne er enten asfalterede eller 
belagt med græsarmeringssten. Stier er med belægningssten.  
 
Garager ligger i små grupper. 
 
Området er opdelt i en meget stor fælles del og en lille privat del. 
Til den private del, som beboerne selv vedligeholder, hører terrasser og haver. 
Private haver findes ved alle rækkehuse i blok A-B-D-E-G, mens terrasser 
kun findes på terræn langs blokkene. Terrasserne er flisebelagte og typisk 
omkranset af hegn, mens de private haver er omkranset af hæk og/eller 
hegn. 
 
Der findes et antal legepladser fordelt rundt i området. 
 
I den vestlige del mod Bangsbovej findes en indhegnet, asfalteret boldbane. 
I den nordlige del mod Elius Andersensvej findes en stor, indhegnet hoppe-
pude. 
 
Affaldshåndteringen foregår med Molakker, hvori restaffald samt glas afle-
veres. Tidligere havde man i blokkene nedkastskakte, som nu er aflukkede. 
 
Belysningen langs vejene og P-pladserne består af en blanding af Philips GV 
og Louis Poulsen Albertslundlygter på ca. 3 m. høje galvaniserede master der 
giver en udmærket belysning. 
 
På bygningsfacaderne er der mellem 1. og 2. sal monteret lysrørsarmaturer 
på skråtstillet arme. Installationen op til lamperne er udført i synlig kabel-
installation. 
 
Belysningen er styret af fotoceller.  
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Foto 287 
Pr. Dreslersvej med fortov langs den sydlige side og ”bump” med lidt skæve 
træpullerter og rønnetræer. 
 
 

 
Foto 288 
Pr. Dreslersvej 6-16, blok F (etape 2). 
Typisk indgangsfacade langs blok. 
Venligt nærmiljø med cykelparkering, fodhegn, små grusbede, ophold med 
borde/bænke og birketræer. 
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Foto 289 
Pr. Dreslersvej 52, blok M (etape 5). 
Nyere nærlegeplads med sandkasse, legehus og vippe. 
 

 
Foto 290 
Mellem blok L og M (etape 5). 
Eksempel på legeplads med basketmål, gynge, legehus og sandkasse. 
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Foto 291 
Pr. Dreslersvej 21-51, blok B (etape 1). 
Molokker til glas og restaffald. 
 
 

 
Foto 292 
Indhegnet og asfalteret boldbane mod Bangsbovej. 
Fremstår i dag temmelig nedslidt med lunker og huller i asfaltbelægningen, 
huller i hegnet og diverse defekter med målene. 
Desuden er banen algebegroet. 
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Foto 293 
Boldbane med græs i det nordvestlige hjørne. 
En nedtrådt sti på tværs generer formentlig spillet. 
 
 

 
Foto 294 
Langs Bangsbovej mod blok M er plantet en flot allè med opstammede træer. 
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Foto 295 
Ved  nordgavlen af blok J (etape 4). 
Tørregård ved vaskeribygning, som tilsyneladende kun anvendes af ganske få 
beboere. Området virker generelt temmelig trist og nedslidt. 
 
 

 
Foto 296 
Hoppepude med sand og hegn vest for blok G, Elius Andersensvej 23. 
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Foto 297 
Indgangsside Pr. Dreslersvej 50-52 (blok M – etape 5). 
P-pladser med græsarmeringssten.  
Man ser en del lunker ses i græsarmeringsstenene. 
 

 
Foto 298 
Ved havefacaden Pr. Dreslersvej 38-40 (blok L – etape 5). 
P-plads-området er smukt omkranset med japanske kirsebærtræer. 
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Foto 299 
Terrasser ved Pr. Dreslersvej 77-87 (blok K – etape 4). 
Hegnene varierer en del i tilstand og udseende. 
 

 
Foto 300 
Terrasse ved Pr. Dreslersvej 24 (blok H – etape 3). 
Den konkrete terrasse er dårlig vedligeholdt og medvirker til at skabe et ringe 
helhedsindtryk. En udvidet terrasse med beplantning kunne anbefales. 
 
 
 
 



BYGGETEKNISK RAPPORT   
Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn  
Afd. 4, Mølleparken     Side 224 

d.a.i. arkitekter ingeniører as   Dato 01.06.2010 
Århus        Sag nr. 11367 

 

 
Foto 301 
Pr. Dreslersvej 33-51, 2-plans rækkehuse (blok B – etape 1) 
Vestvendte, private haver med ligusterhække og træhegn. Generelt velholdte 
haver. 
 
 

 
Foto 302 
Elius Andersensvej 17-23, 1-plan rækkehuse (blok G - etape 3). 
Sydvendte, private haver omkranset af hække og hegn. Generelt velholdte 
haver. 
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Foto 303 Foto 304 
Terrænbelysning.                                  Belysning på facaden. 
 
 

1.06.18.2 Registreret tilstand, udvendige arealer  

Området fremstår i god vedligeholdelsestilstand. 
 
I forbindelse med tagændringerne er der lavet diverse udskiftninger og æn-
dringer i belægningerne omkring blokkene. Dette er bl.a. foranlediget af de 
ændrede tagafvandinger. Hvor der tidligere var indvendige afløb fra tagene 
er der nu etableret regnvandsledninger langs begge facadesider, tilkoblet 
regnvandssystemet. 
 
De fleste belægninger ligger godt, dog ses en del lunker i p-arealer med 
græsarmeringssten. 
 
En del af belysningsmasterne er angrebet af rust, det samme er tilfældet 
med armene for lysrørsarmaturerne. 
 
De ”private” terrasser langs blokkene er for manges vedkommende dårligt 
vedligeholdte og er medvirkende til at skabe et samlet, dårligt indtryk. Skæve 
hegn, langt græs, efterladte havemøbler, o.l. ses mange steder. 
 

1.06.18.3 Konklusion, udvendige arealer  

I forbindelse med udførelsen af de renoveringsarbejder, der skal i gang, vil der 
blive behov for renoveringer i nærarealet langs bygningerne.  
Derudover kunne man overveje at etablere nogle flere opholdspladser langs 
blokkene.  
Man savner en ændring af de private terrasser langs blokkene, således at de 
fremstår mere brugervenlige. Man kunne f.eks. udvide flisearealerne og gøre 
dem mere attraktive ved supplerende beplantning. 
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Rustangrebne belysningsmaster bør skiftes. 
 
Belysningen i form af lysrørsarmaturer på facaderne bør af æstetiske grun-
de fjernes og erstattes af anden belysning i terræn. 
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1.7 KONKLUSION: 
 

d.a.i. arkitekter ingeniører a/s har nu afsluttet undersøgelserne i afd. 4, 
Mølleparken og kan konstatere en række byggetekniske udfordringer. 
 
En del af udfordringerne må dog siges at være forventelige, når man tager i 
betragtning, at afdelingen trods alt har en alder på omkring de 50 år.  
Og Vesterport har allerede taget hånd om mange af de byggetekniske emner. 
 
Der er dog stadig en række dele, som kræver handling:  
 

1. Klimaskærmen er stort set uden isolering, hvilket selvsagt skaber 
visse problemer med for stort varmetab og forringet indeklima. Det er 
bl.a. påpeget, at man typisk får skimmeldannelse i opholdsstue ved 
samling væg/loft i hjørne mod altan. Man har dog stor fokus på at 
fjerne skimmel igen, hvorfor man ikke ser mange eksempler på stedet. 
Derudover er der traditionelle problemer med defekte tegloverliggere 
og tærede murbindere. Endelig ses varierende revnedannelser ved 
stort set alle hjørner under altaner. 

 
2. Tagene er alle fornyet, men lider desværre under nye problemer med 

nedbrud i såvel Eternit- som Ivarsson bølgeplade produkterne. 
Derudover har man partielle problemer med manglende udluftning i 
tagrummene, ringe adgang til enkelte tagrum, samt kuldebroer langs 
eksist. betonsterne.  

 
3. Vinduer/døre er for 98% vedkommende allerede udskiftet til plast. 

Resterende elementer bør skiftes, mens elastiske fuger også mange 
steder bør fornyes. 

 
4. De ældste blokke indeholder krybekælder uden isolering, hvilket 

medfører gener fra kuldebro i gulv.  
 

5. Teknikkanaler i alle blokke er udført uden fast bund, hvilket medfører  
fugtgener og accelererende nedbrud i installationerne. Desuden er 
tilgængeligheden til kanalerne ikke god. 

 
6. Mange garager med sikringsrum er fugtbelastede, ligesom murede 

facader og betonsterne er skadede mange steder. Tagpap på 
garagetage fungerer, men virker nedslidt. 

 
7. Ved altanerne ses begyndende nedbrud i betonen. Desuden ses 

revnede opkanter, udspyere der ruster og murværk der revner under 
altanhjørner samt ud for fastgørelse af værn. 

 
8. VVS-mæssigt er rørinstallationer for vand -og varmeinstallationer 

stærkt nedslidte og skal udskiftes hurtigst muligt. 
 

9. Indv. faldrør skal ligeledes udskiftes, og renserør gøres mere 
tilgængelige. 
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10. Pumperum bør moderniseres. 

 
11. Temperaturen på varmt brugsvand bør reduceres til 55º C. 

 
12. Emhætter i blokke bør udskiftes og tilsluttes central, mekanisk 

udsugningsanlæg.  
 

13. Ved indeliggende badeværelser i boliger, uden 
centraludsugningsanlæg, bør der monteres fugtstyret ventilator - 
eller tilkobling til anlægget. 

 
14. Bruseblandingsbatterier bør udskiftes til termostatbatterier. 

 
15. Adgang til varmekanaler bør forbedres eller ændres. 

 
16. EL-mæssigt bør fællestavler udskiftes for at opnå en forenklet 

overskuelighed og service 
 

17. Der skal etableres jordelektrode til fællesinstallationerne 
 

18. Baderum trænger generelt til en modernisering. 
 

19. Det samme kan siges om køkkener, hvor en stor del imidlertid allerede 
er udskiftet. 

 
 
Med baggrund i ovennævnte er det Boligforeningen Vesterport og afdelin-
gens ønske, at projektet forelægges Landsbyggefonden og Frederikshavn 
Kommune og at der iværksættes en samlet renoveringsstøttesag, hvor såvel 
de konstruktions- som de installationsmæssige forhold afhjælpes. 

Der lægges op til, at afdelingen efterfølgende opnår en stabil udvikling - og 
kan videreføres i de næste mange år, uden at skulle undergå nye, omfattende 
renoveringer. Dette er da også helt i tråd med Landsbyggefondens normale 
holdning.  

Og fra Vesterports side er man meget indstillet på at fremtidssikre på bed-
ste vis. Man planlægger derfor at involvere afdelingens beboere mest muligt i 
planlægningsprocessen, således at de allerede nu selv kan komme med 
forslag og inputs og i øvrigt tage ejerskab til planerne og gå positivt ind i de 
forskellige problemstillinger. 

Som i mange andre, lignende afdelinger, har man også i afd. 4 et stort ønske 
om at ombygge et vist antal opgange med fuld tilgængelighed, således at man 
kan tilbyde afdelingens ældre beboere at forblive i afdelingen, selv om man er 
blevet mindre mobil.  

Desuden har man i parterreetagerne i dag et antal små, ensidigt belyste bo-
liger, som man gerne vil nedlægge og/eller ombygge.  
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d.a.i. deltager meget gerne i de videre drøftelser for afdelingen, herunder en 
mere præcis budgetlægning ud fra de ønskede tiltag. 

 

d.a.i. arkitekter ingeniører as, Århus 
den 1. juni 2010 

 
Knud Gravgaard Nielsen Lene Nørskov Jensen   
EL-installatør VVS-ingeniør 

Steen Bojer Sørensen Jannik Madsen   
Bygningskonstruktør BTH KON-ingeniør/bygherrerådgiver  
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