
 
FIOLSTRÆDE 34 - 36, TILSTANDSRAPPORT  

SAG NR. 3311- MARTS 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN * INGENIØRFIRMAET SØREN CHRISTENSEN 



 
2 

 
 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
00   GENERELLE EJENDOMSOPLYSNINGER M.M. .............................................................................................................................................................................................................4 
FIOLSTRÆDE 34, FORHUSET ..............................................................................................................................................................................................................................................8 
01A   TAGET (droneregistrering jævnfør bilag) .....................................................................................................................................................................................................................8 
02A   KÆLDER / FUNDERING ...........................................................................................................................................................................................................................................10 
03A   FACADER OG SOKLER ............................................................................................................................................................................................................................................12 
04A   VINDUER ..................................................................................................................................................................................................................................................................15 
05A   UDVENDIGE DØRE .................................................................................................................................................................................................................................................16 
06A   TRAPPER ...................................................................................................................................................................................................................................................................17 
07A  PORTE OG GENNEMGANGE ..................................................................................................................................................................................................................................19 
08A   ETAGEADSKILLELSER...............................................................................................................................................................................................................................................20 
09A   WC OG BAD ...........................................................................................................................................................................................................................................................21 
10A   KØKKEN ....................................................................................................................................................................................................................................................................22 
SIDEHUSET NR. 34C OG 36C (KALKET MED JERNVITRIOL) ..........................................................................................................................................................................................23 
01B   TAGVÆRK (droneregistrering jævnfør bilag) ..............................................................................................................................................................................................................23 
02B   KÆLDER / FUNDERING ...........................................................................................................................................................................................................................................25 
03B  FACADER OG SOKLER .............................................................................................................................................................................................................................................26 
04B   VINDUER...................................................................................................................................................................................................................................................................27 
05B    UDVENDIGE DØRE.................................................................................................................................................................................................................................................28 
06B   TRAPPER ...................................................................................................................................................................................................................................................................29 
08B   ETAGEADSKILLELSER ...............................................................................................................................................................................................................................................30 
09B   WC OG BAD ............................................................................................................................................................................................................................................................31 
10B   KØKKEN ....................................................................................................................................................................................................................................................................32 
FIOLSTRÆDE 36, FORHUS OG SIDEHUS NR. 36B ..........................................................................................................................................................................................................33 
01C   TAGVÆRK (droneregistrering jævnfør bilag) .............................................................................................................................................................................................................33 
02C   KÆLDER / FUNDERING ...........................................................................................................................................................................................................................................35 
03C   FACADER OG SOKLER ............................................................................................................................................................................................................................................37 
04C   VINDUER ..................................................................................................................................................................................................................................................................39 
05C   UDVENDIGE DØRE .................................................................................................................................................................................................................................................40 
06C   TRAPPER ...................................................................................................................................................................................................................................................................41 
07C   PORTE OG GENNEMGANGE .................................................................................................................................................................................................................................42 
08C   ETAGEADSKILLELSER ..............................................................................................................................................................................................................................................43 
09C   WC OG BAD ...........................................................................................................................................................................................................................................................44 
10C   KØKKEN....................................................................................................................................................................................................................................................................45 
INSTALLATIONER O.A.  I ALLE BYGNINGER ..................................................................................................................................................................................................................46 
11   VARMEANLÆG ...........................................................................................................................................................................................................................................................46 
12   AFLØB .........................................................................................................................................................................................................................................................................47 
13   KLOAK .........................................................................................................................................................................................................................................................................48 



 
3 

14   VANDINSTALLATION ...............................................................................................................................................................................................................................................49 
15   GASINSTALLATION ...................................................................................................................................................................................................................................................49 
16   VENTILATION ............................................................................................................................................................................................................................................................50 
17   EL/ SVAGSTRØM ........................................................................................................................................................................................................................................................50 
18   ØVRIGE ARBEJDER .....................................................................................................................................................................................................................................................52 
19   PRIVATE FRIAREALER .................................................................................................................................................................................................................................................54 
20   ERHVERV .....................................................................................................................................................................................................................................................................55 
SACO HAIR ........................................................................................................................................................................................................................................................................55 
VANGSGAARDS ANTIKVARIAT OG FORLAG ................................................................................................................................................................................................................56 
21   BYGGEPLADS OG STILLADS .....................................................................................................................................................................................................................................57 
BILAG: 10 årsbudget, opdelt i 0-3 år, 4-6 år og 7-10 år. ......................................................................................................................................................................................................57 



 
4 

 

00   GENERELLE EJENDOMSOPLYSNINGER M.M. 
 
  FORMÅL  
  Besigtigelse, gennemgang og udarbejdelse af tilstandsrapport med prioritering af ejendommens fremtidige vedligeholdelse og ønskelige forbedringsar-

bejder samt udarbejdelse af langtidsbudget. 
 

    
  TILSTANDSRAPPORTEN ER UDARBEJDET MARTS OG APRIL 2017 AF  
  Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S 

Vesterbrogade 124B 
1620  København V. 
Tlf. 3325 4400 
Mail: Info@friborg-lassen.dk 
www.friborg-lassen.dk 
  
samt for ingeniørarbejderne 
Ingeniørfirma Søren Christensen 
Phistersvej 7, 1. tv. 
2900 Hellerup 
Tlf. 3962 0545 
Mail: scph7im@mail.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  INDHOLD  
  Rapporten indeholder normalt en tilstandsvurdering af klimaskærmen, herunder tag, facader, vinduer og udvendige døre og porte. Derudover registre-

res kældre og fundering, fælles adgangsveje som porte, gennemgange og trapperum samt fælles loftsrum. Der vil ligeledes være en gennemgang af et 
par lejligheder, hvor den generelle tilstand af etageadskillelse, køkken og bad mm. besigtiges. 
Hvis det er aftalt, at der skal en ingeniørmæssig gennemgang med i tilstandsrapporten, vil de tekniske installationer ligeledes blive registreret 
Rapporten beskriver ikke nødvendigvis alle hovedtyper af bygningsdele, idet bygningsdele, som med hensyn til tilstand og art blot kan vedligeholdes 
som almindelig periodisk vedligeholdelse, kun nævnes i det omfang, hvor de indgår i sammenhæng med andre særligt omtalte bygningsdele, hvor en 
helhedsbetragtning naturligt gør sig gældende. 

 

    
  BEMÆRKNINGER  
  Der er ikke foretaget indgreb for kontrol af tilstand inde i konstruktioner eller bygningsdele. Myndighedspåbud eller kontrol af udførelser i forhold til 

tidligere tilladelser er ikke tjekket Der er kun besigtiget enkelte lejligheder, men bestyrelsen har bidraget med flere oplysninger vedr. ejendommen. 
Som noget specielt vil taget blive fotoregistreret med en drone. Droneregistreringen vil være et bilag til denne tilstandsrapport. 

 

    
  EKSISTERENDE FORHOLD  
  EJENDOMMENS BELIGGENHED 

GADE: Fiolstræde 34- 36 
BY: København 
BYDEL/POSTNUMMER: 1171 København K.  
MATR. NR.: 179 Klædebo Kvarter 

 

    

mailto:Info@friborg-lassen.dk
http://www.friborg-lassen.dk/
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  BBR-EJERMEDDELSE BBR-REG. UDSKREVET D. 22.02.2017  
  OPFØRELSESÅR:  

Forhuset nr. 34 er opført 1810-11. Forhuset nr. 36 med tilhørende sidehus med samme gesimshøjde er opført 1812. Sidehuset nr. 36C er opført 
1983-84  
ANVENDELSE: Etageboligbebyggelse og erhverv 
EJERFORHOLD: Privat andelsboligforening 
BOLIGANTAL: 26 
ERHVERV ANTAL: 4                          
AREALER (iflg. BBR):  
BEBYGGET AREAL: 752 m² 
AREAL BEBOELSE: 2500 m²  
AREAL ERHVERV: 939 m²   

 

    
  KONDEMNABLE FORHOLD  
  Der er ikke registreret kondemnable forhold.  
    
  PÅBUD  
  Myndighedspåbud eller eventuelle krav til udførelse i forhold til tidligere tilladelser er ikke kontrolleret.  
    
  OMBYGNINGSÅR  OG ISTANDSÆTTELSER  
  Ejendommen er istandsat og moderniseret som en del af saneringsplanen for Rosengårdskarreen i 1983-84 (33 år siden) 

Sagen har i hovedtræk omhandlet: 
- fornyelse af tag inkl. kviste, skorstene, inddækninger m.m. 
- istandsættelse af facader  
- istandsættelse og delvist udskiftning af vinduer samt udvendige døre 
- etablering af nye badeværelser og køkkener 
- istandsættelse af trapper 
- opførelse af ny tilbygning til sidebygning mod nordvest 

 
2001  

- istandsættelse af gårdfacader og vinduer til gård og gade. 
 

2008  
- vedligeholdelsesarbejder på gade og gårdfacader 

 
2011  

- vedligeholdelsesarbejder på tag, kviste, skorstene m.m. herunder udskiftning af zinkinddækninger ved kviste, skotrender m.m. 
- snedkereftergang og maling af kviste, vinduer og udvendige døre 

 

 

  FORHÅNDENVÆRENDE MATERIALE OG TEGNINGER  
  Etageplan og facadeopstalter fra arkitektfirmaets byggesager på ejendommen 

 
 

  BRANDSIKRING  
  På ejendommen er der udført og godkendt brandsikring i forbindelse med saneringen i 1983-84  
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  ENERGIMÆRKE 

Der er ingen energimærke 
 

    
  STATISKE UNDERSØGELSER  
  Der er ikke udført undersøgelse af bærende konstruktioner.   
    
  SVAMPEUNDERSØGELSE  
  Der er ikke foretaget bygningsanalyse for råd og svamp og insektangreb. 

 
 

  KLOAKINSPEKTION 
Der er ikke foretaget TV-inspektion af kloaker.  

 

    
  GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 

Der er i 2011 foretaget en geoteknisk undersøgelse af funderingen af en kælderindervæg i forhuset nr. 36. 
 

    
  FORURENINGSUNDERSØGELSER 

Der er ikke foretaget forureningsundersøgelser. 
 

    
  BEVARINGSMÆSSIG STATUS  
  Forhuset nr. 34 (1810-11 af Poul Egeroed), samt forhuset nr. 36 og det dertil hørende sidehus med samme gesimshøjde (1812 af Poul Egeroed) er 

fredet. Resten af sidehuset nr. 36C er klassificeret med middel bevaringsværdi. 
 

    
  BEBYGGELSESFORM, GENEREL BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN  
  Fiolstræde 34- 36 er en del af Rosengårdskarreen, som omkranses af Fiolstræde, Rosengården, Peder Hvidtfeldts Stræde og Krystalgade. Hele karréen 

var en del af saneringsplanen, som blev gennemført i 1983-84, hvor en del af sidehusene og baghusene blev nedrevet og de øvrige bygninger blev en 
grundigt istandsat og moderniseret. I forbindelse med saneringen blev de enkelte gårdrum sammenlagt, og i dag fremtræder gårdrummet som en stor, 
lys og grøn oase midt i storbyen. 
Forhuset Fiolstræde 34 er en grundmuret bygning i tolv fag med fire etager og en udnyttet tagetage. 
Facaden er pudset og afsluttes i hvert yderfag af en refendfuget lisén i hele facadens højde. Stueetagen er refendfuget og hvidmalet med en rosafarvet 
kordongesims med en mæanderbort. Overfacaden fremstår i sandfarvet puds og hovedgesimsen er med sparenkopper. 
Taget er et heltag med røde teglsten og fire kviste med trekantfronton til gaden og fire teglhængte taskekviste til gården. Der er tre skorstenspiber i 
rygningen. 
Stueetagens to midterfag udgør et markant portfag med en let fremhævet midtrisalit med en sparenkopgesims. Selve porten er en nyere, mørkmalet 
fyldingsport. Stueetagen er forsynet med nyere, høje, smalle glaspartier, hvoraf to stk. har døre til butikkerne i stueetagen. 
Vinduer på 1. og 2. sal er korspostvinduer, hvor underrammerne er opdelt med en sprosse og på 3. sal er vinduerne med to rammer, 
der hver er opdelt med to sprosser. 
Forhusets gårdside og sidehus er berappet og kalket med jernvitriol. Soklen er sorttjæret og hovedgesimsen er en hvid, retvinklet gesims 
med flere led. 
Forhusets vinduer til gårdsiden varierer mellem to, fire og seksrammede vinduer med og uden korspost og med sprosser i underrammer. 
Sidehusets vinduer er udformet som klassiske trævinduer med kitfals og hjørnebånd og i stueetagen er det korspostvinduer med sprosser i underram-
mer og i de øvrige etager er det torammede vinduer opdelt med sprosser. I den nye del af sidehuset er der termovinduer. 
I gavlen er der i nyere tid opsat altaner. Alle vinduer til gårdsider er hvidmalede. 
Forhuset Fiolstræde 36 er en grundmuret bygning på fem fag i tre etager over en høj kælder og med en udnyttet tagetage. Den høje kælder og stue-
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etagen er pudset, refendfuget og hvidmalet samt afsluttet af en hvid kordongesims med blomsterranker. Den øvrige facade er opført i brune teglsten 
og fuget med Hamborgfuger. Øverst ses en kraftig, profileret, hvid hovedgesims.  Bygningen har et rødt, tegltag med to skorstenspiber, hvoraf den ene 
er placeret i rygningen ved gavlen til naboejendommen mod nord, mens den anden er placeret i tagfladen mod gården. 
Mod gade er der fire kviste med trekantfronton og seksrammede vinduer med lod- og tværpost og til gården er der en enkelt kvist med to rammer 
opdelt med sprosser. 
I facadens nordlige yderfag er en trefløjet fyldingsport med en gående dør i midten. Over den kraftige porthammer er et ældre, vifteopsprosset over-
vindue.  Facadens vinduer er ældre, brunmalede korspostvinduer med en enkeltsprosse i de nederste rammer.  Vinduerne i stueetagen har sandstens-
sålbænke.  Kældervinduerne er nyere, enrammede, faste vinduespartier med krydssprosser og termoruder.  
Forhusets gårdside, samt en del af sidehuset med samme gesimshøjde som forhuset, er i tre etager over en høj kælder og med en delvist udnyttet 
tagetage. Facader er pudsede og kalkede med en okker, soklen er sorttjæret og hovedgesimsen er en hvid, retvinklet gesims med flere led. Vinduerne 
er sprosseopdelte. Forhuset og sidehuset er sammenbygget ved et skråtstillet smigfag.  
Resten af sidehuset er i fire etager med udnyttet tagetage og denne del er skuret og kalket med jernvitriol. Den nordvestlige del er opført i forbindel-
se med saneringen i 1983-84 og er ikke fredet, hvorimod resten af sidehuset, der sandsynligvis er fra 1811er fredet.  
Sidehusene består af to separate bygninger med hvert sit halvtag, adskilt af en brandmur, som giver sig til kende ved en bagvandt øverst på sidehusets 
tag til nr. 34. I dag er lejlighederne slået sammen på tværs af brandmuren og differencen i etageadskillelser er optaget af et par trin. Adgangen til lejlig-
hederne i sidehuset foregår via nr. 36, på nær nogle erhvervslejemål i stueetagen, der har adgang fra sidehuset mod nr. 34. 
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FIOLSTRÆDE 34, FORHUSET      
      
01A   TAGET (droneregistrering jævnfør bilag)      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Taget set mod Fiolstræde Fiolstræde nr. 34 set fra Rosengården     

01A 01 TEGLTAG TEGLTAG     
   Taget på forhuset er et heltag med hanebåndsspærfag, undertag af bræd-

der og pap og belagt med røde vingetegl. Taget er fornyet i forbindelse 
med saneringen i 1983-84 og er ca. 33 år gammelt.  
Et tegltags levetid sættes til mellem 50-70 år afhængig af forholdene. 
Der har været stillads oppe i 2011, hvor taget er eftergået for løse og 
knækkede teglsten, som er blevet udskiftet.  
Udfra droneregistreringen, udført maj 2017, er taget mod Fiolstræde i god 
stand og er der ikke nogen defekte tagsten. På gårdsiden er der en enkelt 
løs tagsten tæt på rygningen. 

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold og fremtidig forny-
else af tegltag. 
 

 
m2 

 

 
375 

 

  

        
01A 02 SKORSTENE SKORSTENE     
   Der er 3 murede skorstenspiber med berapning i rygningen. De er istand-

sat i 2011 og der er intet at bemærke. 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold stk. 3   
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01A 03 BRANDKAMME BRANDKAMME     
   Der er 3 murede brandkamme, 2 til gaden og 1 til gården. Brandkammene 

er berappede og afdækkede med røde vingetegl. De er istandsat i 2011, 
hvor berapning og afdækningstegl er fornyet.  

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. lbm. 24   

        
01A 04 RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB     
  Render og tagnedløb er i zink er fornyet i 2011. Rendejernene blev ikke 

fornyet ved denne lejlighed og de er fra saneringen i 1983-84. 
Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum 
 

lbm. 45   

  Der er 2 nedløb til gade og 2 til gårdsiden. Nedløb eftergås med periodiske mellemrum 
 

stk. 4   

        
01A 05 SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK VED BRANDKAM-

ME/SKORSTENE 
SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK     

  Der er 1 stor skotrende mellem forhus og sidehus. Skotrenden blev for-
nyet i 2011 og er i god stand. 

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk. 1   

  Inddækninger i zink ved brandkamme og skorsten er eftergået og delvist 
fornyet i 2011 og er i god stand. 

Skorstensinddækninger 
Brandkamsinddækninger 
Ingen aktivitet 

stk. 
lbm. 

 

3 
24 

 

  

        
01A 06 KVISTE KVISTE     
  Der er 4 heltagskviste til gaden med trekantsfronton og zinkbeklædt tag. 

Flunker er murede og skurede. Zink og blyinddækninger ved front og 
flunker. Der er to fladbuede rammer opdelt med sprosser i hver kvist. 
Tømmer og vinduer er brunmalede. 
Til gården er der 4 taskekviste med tagbeklædning af vingetegl. Flunker er 
murede og skurede. Der er to rammer opdelt med sprosser i hver kvist. 
Tømmer og vinduer er brunmalede og de murede flunker er skurede.  
Alle kviste er gennemgået i 2011 og inddækninger og tage er delvist for-
nyet. Tømmer og rammer blev gennemgået af snedker og malerbehandlet 
og berapningen på de murede flunker blev repareret.  
Kvistene er udsat for vejr og vind og kræver jævnligt vedligehold maler-
mæssigt. 

Træværk og vinduer på kviste skal malermæssigt vedligeholdes indenfor de 
næste 4-6 år 

stk. 8   

        
01A 07 TAGVINDUER  TAGVINDUER      
  Der er ingen tagvinduer på forhuset nr. 34 Ingen aktivitet     
        
01A 08 TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER     
  Der er en større ventilationstaghætte og 4 faldstammeudluftninger i zink i 

tagfladen på gårdsiden alle i god stand. 
 

Ventilationstaghætte 
Faldstammeudluftninger 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold.  

stk. 
stk. 

1 
4 
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02A   KÆLDER / FUNDERING  
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

  

    

 Kælder nr. 34 mod gård med pulterrum                      Kælder nr. 34 under Vangsgaards antikvariat og forlag med kappeloft 

 

    

02A 01 KÆLDER   KÆLDER          
  Den største del af kældrene under nr. 34 hører med til erhvervslejemåle-

ne. 
I lejemålet til højre for porten, set fra Fiolstræde, med frisørsalonen er der 
åben forbindelse til kælderniveauet via en intern trappe, der tillige fører op 
til et indskudt dæk. 
Adgang til kælderen på den anden side af hovedskillerummet mod gården 
foregår via hovedtrappen 34A og denne del anvendes til pulterrum for 
AB.  
Lejemålet til venstre for porten, set fra Fiolstræde, hører til Vangsgaards 
antikvariat og forlag og dette lejemål strækker sig tillige over hele denne 
del af stueetagen og kælderen i nr. 34 og 36, samt en stor del af stueeta-
gen sidehuset.  
Erhvervslokaler vil blive behandlet under særskilt punkt. 
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02A 02 FUNDERING FUNDERING     
  Der er murede fundamenter, sandsynligvis opmuret ovenpå syldsten.  

I den del af kælderen, der er udlejet til Vangsgaards antikvariat og forlag er 
der i kældervæggen mod Fiolstræde opmuret en banket, der kunne tyde 
på, at denne del af kælderen er blevet udgravet, så der er kommet en 
øget lofthøjde.  
Det er bemærket, at kældergulvet er sunket og at der er sætninger i om-
rådet mod gården ved tværvæggen op imod smigfaget. 
Området er svært at besigtige, da det er tæt pakket med bogreoler. 

 
 
 
 
 
 
Området skal ryddes og besigtiges af konstruktionsingeniør. 
Der afsættes et skønnet beløb til ingeniørassistance.  

 
 
 
 
 
 
 

I alt 

   

        
02A 03 GULVE GULVE     
  Kældergulve er støbte.  I det nævnte område, hvor gulvet er sunket, skal der sandsynligvis foreta-

ges nogle opretningsarbejder. Der afsættes et skønnet beløb til opretning 
af gulv partielt. 

m2 

 

I alt 

175   

        
02A 04 KÆLDERVÆGGE KÆLDERVÆGGE     
  Kældervægge er murede, berappede og hvidmalede / kalkede. 

Som forventet er der en del områder med afskallet puds på grund af 
opstigende fugt og salte i murværket.  

Hvis man ønsker at forbedre vægoverfladerne, skal pudsen fjernes og 
erstattes af en offerpuds og herefter behandles med kalk eller silikatmaling. 
Det kan generelt anbefales, at der ikke henstilles effekter for tæt på kæl-
dervægge, da de skal ventileres for at undgå angreb af skimmel o.a. 

    

         
02A 04 KÆLDERLOFTER KÆLDERLOFTER     
  Kælderlofter / etageadskillelse er dels forskalling og puds og dels et kappe-

loft, hvor stålprofiler bærer fladbuede mustenshvælv. 
Der er ikke observeret synlige skader. 

Ingen aktivitet  m². 
 

175   

        
02A 05 VARMEISOLERING VARMEISOLERING     
  Der blev ikke observeret nogen isolering mellem kælder og stueetage, 

men kælderen virkede forholdsvis tør og varm. 
Ingen aktivitet 
 

m² 175   

        
02A 06 UDVENDIGE TRIN OG TRAPPER UDVENDIGE TRIN OG TRAPPER     
  Mod gaden er der et enkelt granittrin til hver af de to butikker. Trinet til 

frisørsalonen er i god stand, hvorimod trinet til antikvariatet er nedbrudt 
og øget med en flise ovenpå trinet. 
Mod gården er der en udvendig granittrappe med 3 trin og smedejerns-
værn til hovedtrapperummet, opgang B i den sydlige del af forhuset og to 
enkelte granittrin, hvoraf det ene er til hovedtrappen i forhusets nordlige 
del, opgang A og det andet er til døren, der giver adgang til antikvariatets 
baglokale. 
En granittrappe på 5 trin med et smedejernsværn giver adgang til bitrap-
pen i hjørnet mellem forhus og sidehus. 
Granittrapper og trin er i god stand, dog er enkelte fuger defekte.  

Trinet til antikvariatet udskiftes med nyt granittrin 
Fuger på granittrapper eftergås og repareres, almindeligt vedligehold. 

 Stk. 
I alt 

1 
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03A   FACADER OG SOKLER  
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Facade mod gaden Der mangler et lille stykke af gesimsleddet over mæanderborten     

03A 01 GADEFACADE  GADEFACADE      
  Gadefacaden er pudset og afsluttes i hvert yderfag af en refendfuget lisén i 

hele facadens højde. Stueetagen er refendfuget og hvidmalet med en 
rosafarvet kordongesims med en mæanderbort.  
Overfacaden fremstår i sandfarvet puds og hovedgesimsen er med spa-
renkopper. 
Facaden er istandsat i 2011 og er i vel vedligeholdt stand.  

Det anbefales at afsætte midler til løbende vedligeholdelse, som kan udfø-
res i forbindelse med vinduesmalingen. 
 
Underfacaden  
Overfacaden  

 
 
 

m²  
m² 

 
 
 

130 
188 

 
 

 

        
03A 02 GESIMSER  GESIMSER      
  Over stueetagen er en rosafarvet kordongesims med en mæanderbort og Bør eftergås ved næste stilladsopstilling     
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over porten er en sparenkopgesims. Der mangler et lille stykke af gesims-
leddet over mæanderborten. 
Hovedgesimsen er med sparenkopper  

 
Kordongesims repareres 
Hovedgesims  

 
lbm. 
lbm. 

 
25 
25 

        
03A 03 SÅLBÆNKE  SÅLBÆNKE     
  Underfacadens sålbænke er murfalsen, der er pudset med let fald udad. 

I overfacaden er det monteret sålbænke i zink. Sålbænkene er sandsynligvis 
monteret i forbindelse med saneringen i 1983-84. Der er ikke konstateret 
nogen defekter. Zink har en levetid på mellem 30- 50 år afhængig af place-
ring og klimatiske forhold. 

Zinksålbænke eftergås ved næste stilladsopstilling. 
 

stk. 36 
 
 

  

        
03A 04 SOKKEL SOKKEL     
  Soklen er en del af refendfugningen og skiller sig ikke separat ud fra den 

øvrige facadebehandling. Der er skjolder på soklen fra opstigende grund-
fugt, men der er ingen skader på pudsen. 
Soklen er repareret med offerpuds i 2011, hvor hele underfacaden blev 
malerbehandlet med silikatmaling. 

Der skal regnes med øget vedligehold af soklen 
 

lbm 25 
  

  

        
03A 05 GÅRDFACADER   GÅRDFACADER       
  Gårdfacaden fremstår skurede og kalkede med jernvitriol. 

Den nederste del af facaden står i en mørkere jernvitriol end de øverste 3 
etager og det er tydeligt, at der er repareret sætningsrevner i brystningerne 
mange steder på facaden, hvor reparationerne herefter er kalkede. 
Der er observeret lidt defekt puds på den nederste del af facaden, sand-
synligvis grundet opstigende grundfugt og salte i murværket. 

Det anbefales løbende at afsætte midler til vedligeholdelse af facader.  
Den nederste del af facaden kræver øget vedligehold. 
 

m² 245   

        
  

  

    

  Facade mod gård, hvor den nederste del og reparationer står mørkere Den tjærede sokkel til højre for porten trænger til vedligehold     
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03A 06 HOVEDGESIMS HOVEDGESIMS     
  Hovedgesims er et par udkragede, murede skifter, der er hvidmale-

de/hvidkalkede. Der er ikke observeret nogen skader. 
Eftergås og males ved næste stilladsopstilling. lbm 19   

        
03A 07 SÅLBÆNKE  SÅLBÆNKE     
  Sålbænkene er afdækket med naturskifer. Skifers levetid er ca. 100 år. 

Der er ikke observeret nogen skader på skifersålbænkene. 
Ingen aktivitet  stk. 36   

        
03A 08 MUREDE STIK OVER VINDUER  MUREDE STIK OVER VINDUER     
  Er i god stand.  Der er ikke konstateret revnedannelser eller sætninger. Ingen aktivitet stk. 36   
        
03A 09 MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER  MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER      
  

 
Er i god stand.  Der er ikke konstateret revnedannelser eller sætninger. 
Der er ingen synlige revner, men reparationer af jernvitriolen tyder på, at 
der er blevet repareret nogle skrårevner. 

Brystninger 
Hensættelser til reparation af fremtidige revner 
 

stk. 34   

        
03A 10 SOKKEL SOKKEL     
  Mod gården er soklen tjæret. Til venstre for porten er den i OK stand, 

men til højre for porten er den nedbrudt sandsynligvis på grund af opsti-
gende grundfugt og salte i murværket. 
 

Hensættelse til øget vedligeholdelse bør foretages. 
 

lbm 
 

15   
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04A   VINDUER       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Vinduer til gadeside er ældre vinduer med forsatsvinduer Vinduer til gårdsiden er nyere med koblede rammer      Etagehøje vinduer i erhverv med termoruder     

        
04A 00 GENERELT GENERELT    
  Vinduer til gaden er i overfacaden de originale firrammede vinduer med 

lod og tværpost og med sprosse i underrammer, bortset fra vinduerne på 
3. sal, der er torammede. Vinduerne er med enkeltlagsglas og der er mon-
teret forsatsvinduer. De er malet i en mørk brun farve, der er brækket 
med en rød tone. 
Til gårdsiden er vinduerne tofags og trefags, med og uden tværpost. Vindu-
erne er fra saneringen i 1983-84 og de er med koblede rammer. Vinduer-
ne til gårdsiden er hvidmalede. 
Vinduerne er sidst malet udvendigt i 2011 og er i OK stand. 
 

Vinduer i overfacaden til gaden 
Vinduer til gårdsiden 
Det anbefales løbende at afsætte midler til vedligeholdelse af vinduer.  
(En eftergang og malerbehandling af vinduer anbefales udført ca. hver 8- 
10. år)   
 

stk. 
stk. 

 

36 
36 

 

  

  I erhverv er vinduerne til gaden udskiftet med nyere, faste, etagehøje 
butiksvinduer med termoruder. Vinduerne er malet i samme farve som de 
øvrige vinduer i facaden. Vinduerne er i god stand med enkelte afskalnin-
ger i malingen for neden på vandnæser. 

Løbende vedligehold stk. 
 

8 
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05A   UDVENDIGE DØRE       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  De nyere butiksvinduer og -døre til gadesiden Fyldingsdør til gårdsiden     

05A  00 UDVENDIGE DØRE  UDVENDIGE DØRE      
  Til gadesiden er der to enrammede, nyere døre med overvindue og ter-

moruder til butikkerne. Dørene er malede i samme mørke farve, som 
vinduerne. Dørene er partielt lidt skrammede og trænger til malermæssigt 
vedligehold. 
Til gårdsiden er der 3 fyldingsdøre med en rude i den øverste fylding. 
Dørene til gårdsiden er malet i en meget mørk grøn farve. Dørene er i OK 
stand. 

Butiksdøre til gadesiden eftergås og males. 
Døre til gårdsiden. Der afsættes midler til løbende vedligehold 

stk. 
stk. 

 

2 
3 
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06A   TRAPPER      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Hovedtrappen 34A Hovedtrappen 34B     

06A 01 HOVEDTRAPPER HOVEDTRAPPER     
 
 

 Der forefindes to hovedtrapper, 34A og 34B med adgang fra gårdsiden. 
Hovedtrapperne er trætrapper med pudsede underløb. Vægge er pudse-
de og malerbehandlet i lyse farver og der er lagt gråt linoleum på trin og 
reposer. Stødtrin og balustre er malet i en grå farve, vanger og indfatnin-
ger omkring døre i en olivengrøn farve og dørene i en rød farve. Håndli-
ster er mørkebrune. 
El er ført kabelkanaler og der er etableret belysning og røgalarm på hver 
repose. 

Der afsættes midler til mindre pudsreparationer og almindeligt malermæs-
sigt vedligehold af vægge og træværk, herunder vinduer indvendigt samt 
vinduesplader. 
Det påregnes ikke, at der skal udvidede miljømæssige foranstaltninger i 
forbindelse hermed, da trapperne er istandsat gennemgribende i forbin-
delse med saneringen i 1983- 84. 
 

stk. 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
18 

Der er porttelefonanlæg. 
Trappen i 34A er ført til kælder. 
Trapperne er i forholdsmæssig god stand, men der er enkelte mindre 
revner og hakker i pudsen samt afslag i malingen fortrinsvis på stødtrin og 
håndliste. Der blev ikke observeret nogen defekter på linoleummet. 
Vinduer i trapperum er koblede og vinduer samt vinduesplader kunne 
trænge til indvendig vedligehold. 

        
06A 02 BITRAPPER BITRAPPER     
  

    

    

  Indgangsrepose og 1. trappeløb Trappevindue Gennemgående revne Gennemgående revne     
 

  Der er én bitrappe i hjørnet mellem forhus og sidehus, som giver adgang 
til køkkener i forhuset nr. 34A og til lejlighederne i forhusets nr. 36. 
Bitrappen er en trætrappe med pudsede underløb.  
Vægge er pudsede og malerbehandlet i lyse farver og der er lagt gråt 
linoleum på trin og reposer.  
Stødtrin, balustre, vanger og døre er malet i en grå farve.  
Der er nogle kraftige, gennemgående sætningsrevner i murværket og 
nogle mindre defekter i træværkets maling. De koblede vinduer og vindu-
esplader trænger til indvendig vedligehold. 
Nogle af reposerne anvendes til opbevaringsplads, så de er svært tilgænge-
lige. 

Sætningsrevnerne skal besigtiges af statiker. 
Revner afdækkes, løs puds nedbankes og revner repareres med armering.  
Vægge pudsrepareres og vægge og træværk, samt vinduer indvendigt og 
vinduesplader malerbehandles. 
Det påregnes ikke, at der skal udvidede miljømæssige foranstaltninger i 
forbindelse hermed, da trapperne er istandsat gennemgribende i forbin-
delse med saneringen i 1983- 84. 
 
 
Reposerne skal ryddes for effekter, da trappen er en flugtvej. 

 
stk. 

 
 
 
 

 
1 
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07A  PORTE OG GENNEMGANGE      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Porten set fra Fiolstræde Portrummet set fra gården     

07A 01 PORT PORT     
  Porten er en nyere fyldingsport, sandsynligvis fra saneringen 1983 – 84, 

med vinduer over porthammeren. Porten er malet i en mørk grøn farve 
udvendigt og en hvid farve indvendigt. 
Vægge og lofter i portrummet er pudsede og hvidmalede og belægningen 
er asfalt. Der er belysning og postkasseanlæg i portrummet. 
Fyldingsporten har en del skrammer, fortrinsvis udvendigt og trænger til 
malermæssigt vedligehold. 
 

Porten eftergås af snedker og malerbehandles udvendigt og indvendig. 
 
 
Der afsættes midler til malermæssigt vedligehold af portrum. 
 
 

stk. 1   
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08A   ETAGEADSKILLELSER      
Bygn. del 
 

Registrering og tilstand 
 

Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

 

     

  Etageadskillelse med bræddegulve, træbjælkelag, indskud, spredt forskalling og puds      

08A 01 ETAGEADSKILLELSER ETAGEADSKILLELSER     
  Etageadskillelser er udført som en traditionel bjælkelagskonstruktion med 

lerindskud mellem bjælker og spredt forskalling med rør og puds.  
Der er stukgesimser i nogle af rummene. Over bjælker er plankegulve af 
fyr med fer og not.  
Hvad angår etageadskillelse ml. stuen og kælder henvises til afsnit kælder.   

Ingen aktivitet. 
Det forudsættes, at vedligehold samt evt. udskiftning af defekte gulve 
påhviler den enkelte andelshaver.    
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09A   WC OG BAD         
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Eksempel på badeværelse med fliser på vægge Der er vinyl på gulve og forsænket bruseniche      

09A 01 WC/BADERUM WC/BADERUM     
  Der er udført wc/baderum med bruseniche i alle lejligheder i forbindelse 

med saneringen i 1983-84. 
De er udført som lette baderum på træbjælkelag med krydsfinérplader og 
helsvejst vinyl. På vægge er der fliser. 
I det besigtigede baderum var der tillige installeret vaskemaskine med 
afløb over gulv til bruseniche. 
Der blev ikke observeret nogen defekter på gulv, vægge og sanitet. 

Vedligehold og evt. renovering af wc- baderum påhviler den enkelte an-
delshaver iht. foreningens vedtægter. 
En gennemsnitspris på renovering af wc/ bad med støbte gulve og kerami-
ske fliser er, afhængig af aptering og antal, ca. 90.000 – 120.000 kr. eks. 
moms. 
Der skal udføres statiske beregninger. 

stk. 11   
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10A   KØKKEN          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Eksempel på et køkken Der er separat komfur og emhætte med centralsug.      

10A 01 KØKKENER KØKKENER     
  Køkkener er udført i forbindelse med saneringen i 1983-84. 

Der er skabselementer med glatte låger, linoleum på gulvet, separat kom-
fur og emhætte med centralsug. 

Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
enkelte andelshaver.    

stk. 
 

 

11   
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SIDEHUSET NR. 34C OG 36C (KALKET MED JERNVITRIOL)     
Sidehusene nr. 34C og nr. 36C (kalket med jernvitriol) er behandlet samlet, da de for mange af bygningsdelenes vedkommende fremtræder ens.     
01B   TAGVÆRK (droneregistrering jævnfør bilag)      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Udsnit af taget på sidehuset Fiolstræde nr. 34C Udsnit af taget på sidehuset Fiolstræde nr. 34 / 36     

01B 01 TEGLTAG TEGLTAG     
   Tagene på sidehusene Fiolstræde nr. 34C og den ikke fredede del af nr. 

36C, er halvtage, adskilt af en bagvandt. Tagene er belagt med røde vinge-
tegl. Taget er fornyet i forbindelse med saneringen i 1983-84. 
Et tegltags levetid sættes til mellem 50-70 år afhængig af forholdene. 
Der har været stillads oppe i 2011, hvor taget er eftergået for løse og 
knækkede teglsten, som er blevet udskiftet.  
I forbindelse med droneregistreringen er det observeret, at et par tagsten 
er knækkede og en blyinddækning er bukket op på tagsiden mod nr. 34. 
Taget på den nyere del af sidebygningen har en manglende tagsten helt 
oppe ved rygningen tæt på gavlen, samt en tagsten, der er gledet ned og 
en løs tagstensstump.  
Derudover er der en skade på kvisten op imod den fredede del af side-
bygningen, der ligner en stormskade, hvor tagstenene ligger skævt og 
flunken er beskadiget. 

Tagflade nr. 34 
Tagflade nr. 36, den ikke fredede del 
 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold og fremtidig forny-
else af tegltag. 
 
Det skal undersøges, om det er muligt, at reparere de registrerede skader 
fra en lift og om en lift af en egnet størrelse kan komme ind i gården og 
komme frem til de aktuelle steder eller, om det vil være nødvendigt at 
opstille stilladsranker for at reparere de registrerede skader. 
Der afsættes et beløb til nærmere undersøgelse af forholdet. 

m2 

m2 

 

 

 

 

 

I alt 

200 
130 
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01B 02 SKORSTENE SKORSTENE     
   Der er 3 murede skorstenspiber med berapning i tagfladen på nr. 34. De 

er istandsat i 2011 og der er intet at bemærke. 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk. 3   

        
01B 03 BRANDKAMME  / BAGVANDT BRANDKAMME / BAGVANDT     
   Der er ingen brandkamme, men der er en bagvandt i hele rygningens 

længde. Bagvandten er skuret og afdækket med vingetegl. Bagvandten er 
istandsat i forbindelse med øvrige tagarbejder i 2011 og der er intet at 
bemærke.  

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. lbm. 33   

        
01B 04 RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB     
  Tagrender og tagnedløb i zink er nyere og i god stand, hvorimod rende-

jernene er fra saneringen i 1983-84.  
Der er ikke observeret nogen defekter. 

Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum 
 

lbm. 46   

  Der er 5 nedløb  Nedløb eftergås samtidig stk. 5   
        
01B 05 SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK OG BLY SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK OG BLY     
  Der er 1 stor skotrende mellem forhus og sidehus, nr. 34. Skotrenden 

blev fornyet i 2011 og er i god stand. Skotrenden er medtaget under 
forhuset nr. 34. 

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk. 1   

  Inddækninger i zink og bly  
- ved skorstene  
- ved brandkam på det fredede sidehus nr. 36 
- ved bagvandt 
- ved kviste 
- ved tagvinduer 

Inddækninger er eftergået og delvist fornyet i 2011. 

 
Skorstensinddækninger 
Brandkamsinddækninger 
Bagvandtinddækninger 
Kvistinddækninger 
Tagvinduer, inddækninger 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

 
stk. 
lbm. 
lbm. 
stk. 
stk. 

 

 
3 
9 

33 
12 
5 

  

        
01B 06 KVISTE KVISTE     
  Der 12 taskekviste med tagbeklædning af vingetegl. Flunker er murede og 

skurede. Der er to rammer opdelt med sprosser i hver kvist. Tømmer og 
vinduer er brunmalede. 
Alle kviste er gennemgået i 2011 for knækkede tagsten og tømmer og 
rammer blev gennemgået af snedker og malerbehandlet. Berapningen på 
de murede flunker blev repareret. 
Der er en stormskade på en af kvistene på den nyere del af sidebygningen. 
Denne er bemærket under tegltaget. 
Kvistene er specielt udsat for vejr og vind og kræver øget vedligehold. 

Træværk og vinduer på kviste skal malermæssigt vedligeholdes indenfor de 
næste 4-6 år 

stk. 12   

        
01B 07 TAGVINDUER  TAGVINDUER      
  Der er 4 stk. jerntagvinduer på sidehuset mod nr. 34, 3 stk. jerntagvinduer 

og 1 enkelt Velux GVO på den nyere del af sidehuset nr. 36. 
Kit og maling istandsættes på jerntagvinduerne i forbindelse med vedlige-
hold af kviste. 

stk. 7   
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01B 08 TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER     
  Der er 3 faldstammeudluftninger og 1 ventilationstaghætte i zink på side-

bygningen. 
Ingen bemærkninger 

Ventilationstaghætte 
Faldstammeudluftninger 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

Stk. 
Stk.. 

 

1 
3 

  

        
 

02B   KÆLDER / FUNDERING  
 

  

    

  Nedgang til den lille kælder foregår fra en udvendig trappe afdækket med en lem Lille kælder i et fag med kappedæk     

  Der er en meget lille kælder på ét fag i sidehusets op mod forhuset. Ad-
gangen foregår via en udvendig trappe afdækket af en lem. 
Der er murede fundamenter med undtagelse af den nye del fra 1983-84, 
som har støbte fundamenter.  
Der er kappedæk mod stueetagen og gulvet er et simpelt klaplag.  
Vægge er pudsede og kalkede. 
Kælderen er fyldt op med diverse effekter. 
Der er flere sætningsrevner i facaderne, som tyder på, at der er funderet 
på sætningsgivende lag. 

Det anbefales, at en ingeniør med speciale i bærende konstruktioner 
besigtiger revnedannelser med henblik på forslag til yderligere undersøgel-
ser eller aktion. 
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03B  FACADER OG SOKLER  
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Sidehuset nr. 34 Gavlen og sidehuset nr. 34     

03B 01 GÅRDFACADER OG GAVL GÅRDFACADER OG GAVL     
  Gårdfacaden fremstår skurede og kalkede med jernvitriol. 

Facader er generelt i god stand, dog er der sætningsrevner, specielt i om-
rådet op imod gavlen. 
Der er observeret lidt defekt puds på den nederste del af facaden, sand-
synligvis grundet opstigende grundfugt og salte i murværket. 

Gårdfacade, sidehus nr. 34C  
Gavl 
Gårdfacade, sidehus nr. 36C, den ikke fredede del 
Revnerne besigtiges af ingeniør med speciale i bærende konstruktioner 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 
Den nederste del af facaden kræver øget vedligehold 

m² 
m² 
m² 

360 
135 
198 

  

        
03B 02 HOVEDGESIMS HOVEDGESIMS     
  Hovedgesimsen er et par udkragede, murede skifter, der er hvidmale-

de/hvidkalkede. Der er observeret en tynd revne mellem de to sidste 
vinduer op imod gavlen. 
 

Hovedgesims på gårdfacade, sidehus nr. 34  
Hovedgesims på gårdfacade, sidehus nr. 36, den ikke fredede del 
Revnen repareres i forbindelse med almindeligt vedligehold 
 

lbm 
lbm 

30 
17 

  

03B 03 SÅLBÆNKE  SÅLBÆNKE     
  Der er skifersålbænke i god stand og der er ikke observeret nogen skader. Sålbænke på gårdfacade, sidehus nr. 34  

Gårdfacade, sidehus nr. 36, den ikke fredede del 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

stk. 
stk. 

 

75 
21 

 

  

        
03B 04 MUREDE STIK OVER VINDUER  MUREDE STIK OVER VINDUER     
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Er i god stand.  Der er ikke konstateret revnedannelser eller sætninger. Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk.    

03B 05 MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER  MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER      
  Revner er angivet under pkt. 01 Der afsættes midler til reparation af revner stk.    
        
03B 06 SOKKEL SOKKEL     
  Sokler er tjærede og står partielt lidt upræcise i gården mod nr. 34 Repareres i forbindelse med vedligehold af facader lbm 60   
        
     
04B   VINDUER       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Vindue, sidehus nr. 34, 1. – 3. sal Vindue, sidehus nr. 34, stueetagen  Termorudevinduer, sidehus nr. 36C, den ikke fredede del     

04B 00 GENERELT GENERELT    
  Vinduerne i sidehuset mod nr. 34 er med koblede rammer. I stueetagen 

er de firrammede med lod- og tværpost og med en sprosse i underram-
mer. 
Vinduerne i de øvrige etager er torammede og med to sprosser i hver 
ramme. 
Øverst i indhakket mod forhuset er to små torammede vinduer og i gav-
len er der fem tofløjede glasrammedøre, hvoraf de fire giver adgang til en 
altan. 

Vinduer med lod- og tværpost 
Torammede vinduer med to sprosser 
Små torammede vinduer 
Tofløjede glasrammedøre 
 

stk. 
stk. 
stk. 
stk. 

 

16 
57 
2 
5 

  

  I sidehuset nr. 36, den ikke fredede del, er der i stueetagen fire fuldhøje, Tredelte vinduer med buet overramme stk. 4   
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tredelte vinduer med en rundbuet ramme over. Vinduerne er med et 
bredt parti i midten og to smalle oplukkelige rammer i siderne. Vinduerne 
er udstyret med termoglas. 
I de øvrige etager er vinduerne til lejlighederne torammede uden sprosser, 
og i trapperummet er der små kvadratiske vinduer. 
Vinduerne er sidst malet i 2011 og er i vel vedligeholdt stand uden synlige 
nedbrud på træværk eller beslag. 

Torammede vinduer uden sprosser 
Små, kvadratiske vinduer 
 
Det anbefales løbende at afsætte midler til vedligeholdelse af vinduer.  
(En eftergang og malerbehandling af vinduer anbefales udført ca. hver 8- 
10. år)   
 

stk. 
stk. 

 

18 
3 

        
 
 

05B    UDVENDIGE DØRE       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Dør til erhverv i sidehus mod nr. 34 Dør til bitrappe i sidehus mod nr. 34 med buet overvindue Dør til hovedtrappe i sidehus nr. 36C, den ikke fredede del     

05B  00 UDVENDIGE DØRE  UDVENDIGE DØRE      
  I sidehuset mod nr. 34 er der tre fyldingsdøre, hvoraf én har et buet over-

vindue. De to øvrige døre har en rude i den øverste fylding på dørbladet 
I sidehuset nr. 36, den ikke fredede del, er der tre revledøre med et side-
parti og et buet overvindue.   

Fyldingsdøre i sidehuset nr. 34 
Revledøre i sidehuset nr. 36, den ikke fredede del 
Der afsættes midler til almindeligt vedligehold 

stk. 
stk. 

 

3 
3 
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06B   TRAPPER      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Hovedtrappen 36C      

06B 01 HOVEDTRAPPER HOVEDTRAPPER     
 
 

 Der er én hovedtrappe, der betjener lejlighederne i hele sidehuset, den 
ikke fredede del. 
Det er en støbt trappe, der er opført sammen med den nyeste del af 
sidehuset i 1983-84. 
Der er grå linoleum på trin og reposer. Entrédøre er enkle, glatte døre, 
malet i en rødbrun farve. Vægge er gulmalede og underløb og lofter er 
hvide. El er ført i kabelkanaler og der er lys på alle etager. Postkasseanlæg-
get er på 1. mellemrepose. 
Der er ikke observeret nogen mangler eller skader. 

Hovedtrapper 
Der afsættes midler til en maleristandsættelse 

stk. 
 
 
 
 
 

1 
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08B   ETAGEADSKILLELSER      
Bygn. del 
 

Registrering og tilstand 
 

Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Støbt etageadskillelse med strøer og bræddegulv i nr. 36, den nye, ikke fredede del Etageadskillelse med traditionel bjælkelagskonstruktion og bræddegulv     

08B 01 ETAGEADSKILLELSER ETAGEADSKILLELSER     
  Etageadskillelsen i den ældre del af sidehuset er en traditionelt træbjælke-

lagskonstruktion med lerindskud, spredt forskalling og puds på undersiden 
og bræddegulve på oversiden. 
Etageadskillelsen i sidehuset nr. 36, den ikke fredede del er støbte og 
herpå strøer og bræddegulve. 

 
 
Ingen aktivitet. 
Det forudsættes at vedligehold samt evt. udskiftning af defekte gulve på-
hviler den enkelte andelshaver.    
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09B   WC OG BAD         
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Eksempel på badeværelse  Eksempel på et andet badeværelse      

09B 01 WC/ BAD WC/ BAD     
  I sidehusene ligger wc/bad i den nye del af sidehuset nr. 36, da lejligheder-

ne i sidehusene er slået sammen på tværs. 
Badeværelserne er med støbte gulve og keramiske fliser og vægge er 
beklædt med fliser. 
 

WC / bad i sidehuset nr. 34 og 36, den ikke fredede del, 1., 2. og 3. sal 
Vedligehold samt eventuel nødvendig eller ønskelig modernisering påhvi-
ler den enkelte andelshaver.     
Det bemærkes at bløde fuger i hjørner regelmæssigt skal efterses for 
defekter og svigtende vedhæftning.  

    

        
 
 



 
32 

10B   KØKKEN          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

 

     

  Eksempel på et køkken      

10B 01 KØKKENER KØKKENER     
  I sidehusene ligger køkkener i den nye del af sidehuset nr. 36, da lejlighe-

derne i sidehusene er slået sammen på tværs. 
 

Ingen aktivitet. 
Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
enkelte andelshaver.   
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FIOLSTRÆDE 36, FORHUS OG SIDEHUS NR. 36B     
      
01C   TAGVÆRK (droneregistrering jævnfør bilag)      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Fiolstræde nr. 36, taget mod gade,  Fiolstræde nr. 36, taget i smigfaget mellem forhus og sidehus til gårdsiden     

01C 01 TEGLTAG TEGLTAG     
   Taget på forhuset er et heltag belagt med røde vingetegl.  

Taget på sidehuset nr. 36, med samme gesimshøjde som forhuset, er et 
halvtag, belagt med røde vingetegl. 
Taget er fornyet i forbindelse med saneringen i 1983-84 og er ca. 33 år 
gammelt.  
Et tegltags levetid sættes til mellem 50-70 år afhængig af forholdene. 
Der har været stillads oppe i 2011, hvor taget er eftergået for løse og 
knækkede teglsten, som er blevet udskiftet.  
Udfra droneregistreringen, udført maj 2017, er taget mod Fiolstræde i god 
stand og er der ikke nogen defekte tagsten. På forhusets gårdside er der 
en enkelt revnet tagsten på brandkammen ind mod nr. 34. og på sidehu-
sets tag mangler en enkelt tagsten på afdækningen af bagvandten. 

Taget på forhuset nr. 36 
Taget på sidehuset nr. 36 
 
Hensættelser til løbende vedligehold og fremtidig fornyelse. 
 
 
 
Det skal undersøges, om det er muligt, at reparere de registrerede skader 
fra en lift og om en lift af en egnet størrelse kan komme ind i gården og 
komme frem til de aktuelle steder eller, om det vil være nødvendigt at 
opstille stilladsranker for at reparere de registrerede skader. 
Der afsættes et beløb til nærmere undersøgelse af forholdet. 

m2 

m2 

 

200 
170 
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01C 02 SKORSTENE SKORSTENE     
   Der er 2 murede skorstenspiber med berapning, som er placeret højt på 

tagfladen mod gården på forhuset. De er istandsat i 2011 og er i god 
stand. 

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk. 2   

        
01C 03 BRANDKAMME  BRANDKAMME     
   Der er 3 murede brandkamme, 2 på forhuset og 1 på sidehuset op imod 

det ikke fredede sidehus. Derudover er der en bagvandt mellem de to 
sidehuse.  
Brandkammene og bagvandt er berappede og afdækkede med røde vinge-
tegl. De er istandsat i 2011, hvor berapning og afdækningstegl er fornyet.  
Der er udført droneregistrering af taget i maj 2017 og her er det observe-
ret, at der er en enkel revnet tagsten på brandkammen på forhuset ind 
mod nr. 34. og på sidehusets tag mangler en enkelt tagsten på afdæknin-
gen af bagvandten. 

 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 
 
 
 
 
 
Aktion er beskrevet under tegltaget 

lbm. 24   

        
01C 04 RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB RENDEJERN, TAGRENDER OG TAGNEDLØB     
  Render og tagnedløb er i zink er fra saneringen i 1983-84 og er i god 

stand. 
Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum lbm. 40   

  Der er 2 nedløb til gade og 2 til gårdsiden. Nedløb eftergås samtidig stk. 4   
        
01C 05 SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK OG BLY VED BRAND-

KAMME / SKORSTENE 
SKOTRENDER OG INDDÆKNINGER I ZINK OG BLY VED BRAND-
KAMME / SKORSTENE 

    

  Der er 1 stor skotrende mellem forhus og sidehus. Skotrenden blev for-
nyet i 2011 og er i god stand. 
 

Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. stk. 1   

  Inddækninger i zink og bly ved brandkamme og skorsten er eftergået og 
delvist fornyet i 2011 og er i god stand. 
 

Skorstensinddækninger 
Brandkamsinddækninger 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

stk. 
lbm. 

 

2 
24 

 

  

        
01C 06 KVISTE KVISTE     
  Der er 4 heltagskviste til gaden med trekantsfronton og zinkbeklædt tag og 

flunker. Zink og blyinddækninger ved front og flunker. Der er tre rammer 
opdelt med sprosser i hver kvist. Tømmer og vinduer er brunmalede. 
Til gården er der 2 heltagskviste, én på forhuset og én på sidehuset, med 
trekantsfronton og zinkbeklædt tag og flunker. Zink og blyinddækninger 
ved front og flunker. Der er tre rammer opdelt med sprosser i hver kvist. 
Tømmer og vinduer er brunmalede. 
Alle kviste er gennemgået i 2011 og inddækninger og tage er delvist for-
nyet. Tømmer og rammer blev gennemgået af snedker og malerbehandlet 
og er i god stand.  

Kviste til gaden 
Kviste til gården på forhus 
Kviste til gården på sidehus 
 
 
 
 
 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

stk. 
stk. 
stk. 

4 
1 
1 

  

        
01C 07 TAGVINDUER  TAGVINDUER      
  Der er 3 Velux tagvinduer og 1 jerntagvindue i taget mod gården på for- Jerntagvinduer stk. 7   
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huset nr. 36. 
På sidehuset er der 6 jerntagvinduer 

Veluxvindue 
Jerntagvinduer eftergås for løs kit og malerbehandles ved næste stilladsop-
stilling. 

stk. 3 

        
01C 08 TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER TAGHÆTTER OG UDLUFTNINGER     
  Der er 5 faldstammeudluftninger i zink, 3 stk. i forhusets tagflade mod 

gården og 2 stk på sidehuset.. De er sandsynligvis fra saneringen i 1983-84 
og i god stand. 
 

Faldstammeudluftninger 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

stk. 
 

5 
 

  

        
 

02C   KÆLDER / FUNDERING  
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Der er høj kælder i forhuset og en del af sidehuset, som er udlejet til antikvariatet En del af kælderen i sidehuset er indrettet til varmecentral     
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02C 01 KÆLDER   KÆLDER          
  Der er høj kælder i både forhus og sidehus 

Kælderen i forhuset og en del af sidehuset bliver anvendt af antikvariatet, 
hvor en intern trappe i forhusets stueetage giver adgang til kælderen. 
Resten af kælderen i sidehuset anvendes til AB´s varmecentral og værk-
sted for beboere. 

     

        
02C 02 FUNDERING FUNDERING     
  Der er murede fundamenter, som sandsynligvis er opmuret ovenpå syld-

sten. Der er lavet en geoteknisk undersøgelse af fundamentet i 2011 i 
kælderen nr. 36 i forbindelse med nogle sætningsskader på en kælderin-
dervæg. Undersøgelsen har vist, at fundamenterne her hviler på delvist 
organisk materiale, som kan give anledning til sætninger. Fundamentet det 
pågældende sted blev forstærket ved nedbankning af pæle. 

 
Kælderen bør besigtiges af konstruktionsingeniør i forbindelse med at 
kælderen i nr. 34 bliver besigtiget. 

    

        
02C 03 GULVE GULVE     
  Kældergulve er støbte og i antikvariatet er gulvet beklædt med klinker. 

 
Forhus 
Sidehus 

m2 

m2 
130 
90 

  

        
02C 04 KÆLDERVÆGGE KÆLDERVÆGGE     
  Kældervægge er pudsede og malede / kalkede 

 
 m²    

02C 05 KÆLDERLOFTER KÆLDERLOFTER     
  Kælderlofter / etageadskillelse er træbjælkelag med forskalling og puds 

      
Forhus 
Sidehus 

 m² 
 m² 

130 
90 

  

        
02C 06 VARMEISOLERING VARMEISOLERING     
  Kælderrummene er opvarmede og der er ingen ekstraisolering mod stue-

etager. 
 m² 278   

        
02C 07 UDVENDIGE TRIN OG TRAPPER UDVENDIGE TRIN OG TRAPPER     
  Mod gården er der to kældertrappe i granit, dels til forhusets kælder og 

dels til kælderen i sidehuset med foreningens varmecentral. Trappen til 
varmecentralen er i god stand. Den anden trappe anvendes p.t. ikke, da 
døren er blændet indefra og den trænger til en oprensning for blade m.m. 
for neden ved indgangen. 
Der er to granittrin, ét til hovedtrappen i porten til lejlighederne i forhuset 
og ét til hovedtrappen nr. 36C, der fører til lejlighederne i sidehuset.  

Kældertrapper 
Trin 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 
Oprensning for blade m.m. udføres 
 

stk. 
stk. 

2 
2 

  

        
02C 08 LYSKASSER LYSKASSER     
  Der er 3 lyskasser i gården, som trænger til en oprensning for blade m.m. 

 
Oprensning for blade m.m. udføres 
Der skal påregnes hensættelser til løbende vedligehold. 

stk. 
 

3 
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03C   FACADER OG SOKLER  
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Facade mod gaden Facade mod gård af forhus og sidehus     

03C 01 GADEFACADE  GADEFACADE      
  Den høje kælder og stueetagen er pudset, refendfuget og hvidmalet samt 

afsluttet af en hvid kordongesims med blomsterranker. Den øvrige facade 
er opført i brune teglsten og fuget med Hamborgfuger. Øverst ses en 
kraftig, profileret, hvid hovedgesims.   
Underfacaden er istandsat og malet i 2008. Den nederste del af facaden 
er blevet ompudset ved samme lejlighed med saneringspuds og der ses de 
sædvanlige skjolder nederst på soklen fra opstigende grundfugt og salte. 
Der er ingen pudsskader og man skal blot regne med, at den nederste del 
af facaden kræver øget vedligehold. 

Underfacaden 
Overfacaden 
Det anbefales at afsætte midler til løbende vedligeholdelse, som kan udfø-
res i forbindelse med vinduesmalingen. 
  
            

m² 
m² 
 
 
 

80 
95 

 
 

 
 

 

        
03C 02 GESIMSER  GESIMSER      
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  Over stueetagen er en hvid kordongesims med blomsterranker. Hovedge-
simsen er en kraftig, profileret hvid hovedgesims. Der er ikke observeret 
nogen skader. 

Bør eftergås ved næste stilladsopstilling. 
Kordongesims 
Hovedgesims 

 
lbm. 
lbm. 

 
15 
15 

  

        
03C 03 SÅLBÆNKE  SÅLBÆNKE     
  Underfacadens sålbænke er af sandsten og overfacadens pudsede sålbænke 

er afdækket af zink. 
Der er ikke observeret nogen skader. 

Sandstenssålbænke 
Zinksålbænke 
Bør eftergås ved næste stilladsopstilling. 

stk. 
stk. 

4 
10 

 

  

        
03C 04 SOKKEL SOKKEL     
  Soklen er en del af refendfugningen og skiller sig ikke separat ud fra den 

øvrige facadebehandling, se facader. 
Der skal regnes med øget vedligehold af soklen 
 

lbm 15 
  

  

        
03C 05 GÅRDFACADER   GÅRDFACADER       
  Forhusets gårdside samt den fredede del af sidehuset, som har samme 

gesimshøjde som forhuset, er pudset og kalket med en okker. Forhuset og 
sidehuset er sammenbygget ved et skråtstillet smigfag.  
Der er observeret nogle fine sætningsrevner, fortrinsvis på en brystning på 
sidehuset og der er de sædvanlige skjolder nederst på facaden fra opsti-
gende grundfugt og salte. 

Gårdfacade forhus 
Sidehuset 
 
Det anbefales at afsætte midler til vedligeholdelse, som kan udføres i 
forbindelse med vinduesmalingen. Den nederste del kræver øget vedlige-
hold    

m² 
m² 

130 
170 

  

        
03C 06 HOVEDGESIMS HOVEDGESIMS     
  Hovedgesims er en hvid, retvinklet gesims med flere led, der er hvidmale-

de/hvidkalkede. 
Der er ikke observeret nogen skader. 

Gårdfacade forhus 
Sidehuset 
Bør eftergås ved næste stilladsopstilling. 

lbm 
lbm 

11 
15 

  

        
03C 07 SÅLBÆNKE  SÅLBÆNKE     
  Sålbænkene er afdækket med skifer. Sålbænke på gårdfacade forhus og smigfag 

Sålbænke på sidehuset 
Bør eftergås ved næste stilladsopstilling. 

stk. 
stk. 

13 
29 

  

        
03C 08 MUREDE STIK OVER VINDUER  MUREDE STIK OVER VINDUER     
  Er i god stand.  Der er ikke konstateret revnedannelser eller sætninger. Ingen aktivitet stk.    
        
03C 09 MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER  MUREDE BRYSTNINGER UNDER VINDUER      
  

 
Der er observeret nogle fine sætningsrevner, fortrinsvis på en brystning på 
sidehuset, se under gårdfacader 

Udbedres i forbindelse med vedligehold af gårdfacader stk.    

        
03C 10 SOKKEL SOKKEL     
  Mod gården er soklen tjæret Soklen vedligeholdes i forbindelse med facadevedligehold lbm 26   
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04C   VINDUER       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

   

  Vinduer til gadesiden Vinduer til gårdsiden     

04C 00 GENERELT GENERELT    
  Gadefacadens vinduer er ældre, brunmalede korspostvinduer med en 

enkeltsprosse i de nederste rammer.  Vinduerne i stueetagen har sand-
stenssålbænke.  Kældervinduerne er nyere, enrammede, faste vinduespar-
tier med krydssprosser og termoruder.  
Vinduerne til gårdsiden af forhuset og den fredede del af sidehuset varie-
rer mellem to, fire og seksrammede vinduer, der alle er hvidmalede og 
traditionelt udførte med småsprossede ruder. Vinduerne er med ét lag 
glas og der er forsatsvinduer. Alle vinduer er sidst malet i 2011 og er i vel 
vedligeholdt stand.  
Kældervinduer til gårdsiden er dog mere nedbrudte malermæssigt end 
vinduer i etagerne. 

Vinduer til gade, korspostvinduer 
Kældervinduer til gade 
Vinduer til gårdsiden, forhuset og smigfaget 
Vinduer i sidehuset 
Der afsættes midler til vedligeholdelse af vinduer.  
(En eftergang og malerbehandling af vinduer anbefales udført ca. hver 8- 
10. år)   
 
 
Kældervinduer males ved førstkommende lejlighed 

stk. 
stk. 
stk. 
stk. 

 
 

14 
4 

13 
27 
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05C   UDVENDIGE DØRE       
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Tofløjet fyldingsdør i porten til hovedtrappen i forhuset Dør til hovedtrappen i sidehuset Kælderdør til varmekælder i sidehuset     

        

05C  00 UDVENDIGE DØRE  UDVENDIGE DØRE      
  I porten er der en tofløjet fyldingsdør, der giver adgang til hovedtrappen.  

Til gårdsiden er der 1 fyldingsdøre med et vindue over, der giver adgang til 
trapperummet. 
Der er 2 tofløjede kælderdøre, hvoraf den ene i sidehuset er en revledør 
og døren til forhusets kælder er en sprosseopdelt glasdør. 
 Dørene til gårdsiden er hvidmalede og i vel vedligeholdt stand. Der er lidt 
afslag i malingen nederst på dørene. 

Døre i porten 
Dør til sidehusets trapperum 
Kælderdøre 
Det anbefales løbende at afsætte midler til vedligeholdelse af døre.  
(En eftergang og malerbehandling af døre anbefales udført ca. hver 8- 10. 
år)   
Det nederste af dørene malerrepareres ved førstkommende lejlighed. 

stk. 
stk. 
stk. 

1 
1 
2 
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06C   TRAPPER      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Hovedtrappen i forhuset Hovedtrappen i forhuset set gennem durchsichten Hovedtrappen i sidehuset     

06C 01 HOVEDTRAPPER HOVEDTRAPPER     
 
 

 Der forefindes 2 hovedtrapper, en i forhuset og en i sidehuset. 
Forhusets hovedtrappe er den oprindelige meget elegante cirkulære træ-
trappe. Der er en grå linoleum på trin og reposer. Vanger, balustre, døre, 
indfatninger og vinduer er hvidmalede. 
Trappen er i vel vedligeholdt stand, dog er der lidt afslag i malingen på 
stødtrin og vinduerne i trapperummet trænger kraftigt til malermæssigt 
vedligehold indvendigt. 
Hovedtrappen i sidehuset er en nyere støbt trappe fra 1983-84, hvor den 
oprindelige trætrappe blev erstattet i forbindelse med saneringen. 
Der er grå linoleum på trin og reposer. Entrédøre nyere, hvide fyldingsdø-
re med profilerede indfatninger. Vægge er gulmalede og underløb og 
lofter er hvide. El er ført i kabelkanaler og der er lys på alle etager og 
porttelefonanlæg. 
Der er ikke observeret nogen mangler eller skader. 

Hovedtrappen til forhuset 
Hovedtrappen til sidehuset 
Der afsættes midler til almindeligt malermæssigt vedligehold af vægge og 
træværk, herunder vinduer indvendigt samt vinduesplader. 
Det påregnes ikke, at der skal udvidede miljømæssige foranstaltninger i 
forbindelse hermed, da trapperne er istandsat gennemgribende i forbin-
delse med saneringen i 1983- 84. 
Vinduer i trapperum 

stk. 
stk. 

 
 
 
 
 

stk. 
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1 
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07C   PORTE OG GENNEMGANGE      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Port mod Fiolstræde Portrummet set fra gården     

07C 01 PORT PORT     
  I gadefacadens nordlige yderfag er en trefløjet fyldingsport med en gående 

dør i midten. Over den kraftige porthammer er et ældre, vifteopsprosset 
overvindue.  Porten er på udvendig side malet i en mørkegrøn farve og 
indvendigt er den hvidmalet. 
Belægning i porten er brosten med bordursten og vægge og lofter er 
hvidmalede. Der er belysning og postkasseanlæg i portrummet. 
I portrummet er en tofløjet dør, der giver adgang til forhusets hovedtrap-
pe. 
Porten er en del skrammet og trænger til malermæssigt vedligehold. 
Portrummet er vel vedligeholdt. 
 

Porten eftergås snedkermæssigt og malerbehandles udvendigt og indven-
digt, hængsler smøres. 
 
Der afsættes midler til eftergang og maling af portrum 
 
 

stk. 1   
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08C   ETAGEADSKILLELSER      
Bygn. del 
 

Registrering og tilstand 
 

Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

        

  Etageadskillelse  Etageadskillelse      

08C 01 ETAGEADSKILLELSER ETAGEADSKILLELSER     
  Etageadskillelser er udført som en traditionel bjælkelagskonstruktion med 

lerindskud mellem bjælker og spredt forskalling med rør og puds.  
Der er stukgesimser i nogle af rummene.  
Over bjælker er plankegulve af fyr med fer og not.  
Der var kraftige revner i loftet i den besigtigede lejlighed i forhuset. Efter 
sigende er revnerne opstået i forbindelse med Metrobyggeriet. 
 

Det forudsættes at vedligehold samt evt. udskiftning af defekte gulve på-
hviler den enkelte andelshaver.  
 
 
Det bør undersøges, om der er nogen muligheder for at bevise, at forhol-
det har relation til Metrobyggeriet.   
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09C   WC OG BAD         
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

 

     

  Eksempel på badeværelse       

09C 01 BADEVÆRELSER BADEVÆRELSER     
  Der er udført wc/baderum med bruseniche i alle lejligheder i forbindelse 

med saneringen i 1983-84. 
De er udført som lette baderum på træbjælkelag med krydsfinérplader og 
helsvejst vinyl. På vægge er der fliser. 
I det besigtigede baderum var der tillige installeret vaskemaskine med 
afløb over gulv til bruseniche. 
Der blev ikke observeret nogen defekter på gulv, vægge og sanitet. 

I forhuset  
I sidehuset 
Vedligehold og evt. renovering af wc- baderum påhviler den enkelte an-
delshaver iht. foreningens vedtægter.  
En gennemsnitspris på renovering af wc/ bad med støbte gulve og kerami-
ske fliser er, afhængig af aptering og antal, ca. 90.000 – 120.000 kr. eks. 
moms. 
Der skal udføres statiske beregninger. 

stk. 
stk. 

4 
8 
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10C   KØKKEN          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Eksempel på et køkken Der er linoleum på gulvet i køkkenet     

10C 01 KØKKENER KØKKENER     
  Køkkener er udført i forbindelse med saneringen i 1983-84. 

Der er skabselementer med glatte låger, linoleum på gulvet, separat kom-
fur og emhætte med centralsug. 

I forhuset 
I sidehuset 
 
Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
enkelte andelshaver.   
   

stk. 
stk. 

 
 
 

4 
8 
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INSTALLATIONER O.A.  I ALLE BYGNINGER     
      
11   VARMEANLÆG          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed 

 
antal 
 

  

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 

RADIATORANLÆG 
Centralvarmeanlægget er udført/renoveret ved saneringen i 1983-84. 
Varmeanlægget er udført som lukket 2-strenget anlæg med radiatorer 
placeret ved facader under vinduer. 
Der er monteret radiatorer i bunden af alle trapper samt i kældre i er-
hverv. 
Radiatorerne er fabrikat RIO panel-konvektorer, radiatorerne er oprinde-
lig dimensioneret til damp-fjernvarme med temperatursæt 80/60 °C på 
radiatorerne, i dag skal temperatursættet være 70/50 °C, det lavere tem-
peratursæt kan medføre, at radiatorerne ikke kan varme lejlighederne op 
til 20 °C.  
 
VARMEFORDELINGSMÅLERE 
Radiatorerne var oprindelig forsynet med fordampnings varmefordelings-
målere, disse er nu udskiftet til elektroniske varmefordelingsmålere, hvor 
aflæsningen sker uden adgang til lejlighederne.  

RADIATORANLÆG 
Ingen aktivitet. 
Med de nuværende vedtægter påhviler det den enkelte andelshaver at 
vedligeholde og evt. udskifte defekte radiatorer. 
Det foreslås, at foreningen overtager vedligeholdelsespligten, da  
forkerte radiatorstørrelser ødelægger balancen i radiatoranlægget. 
 
Der bør foretages en stikprøveberegning af radiatorerne i et par lejlighe-
der for at se, om det er et problem. 
 
 
 
VARMEFORDELINGSMÅLERE 
Ingen aktivitet. 
Det bør overvejes, at opgradere aflæsningssystemet så andelshaverne via 
internettet kan følge sit eget forbrug på varmefordelingsmålerne.  

 
 
 
 

stk. 
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11 
 
 
 
 
 
 
11 

03 
 
 
 
 
 
 
04 

ISOLERING 
Isolering på rør i kælder er udført efter de på udførelsestidspunktet gæl-
dende regler.  
Hvor ventiler i kælder er udskiftet mangler der isolering. 
Fjernvarmerør i kælderrum med adgang fra gård er u-isoleret. 
Rør i etager er u-isolerede. 
 
FJERNVARMERØR 
De gamle dampvarmerør i kælderen i Fiolstræde nr. 34 er ikke mere i 
brug. 
Damprør i kanaler ved gavlen af sidebygningen og i gården ved porten 
Fiolstræde nr. 34 er ikke mere i brug 

ISOLERING 
Efterisolering af rør til nutidig standard er ikke rentabelt. 
 
Ventiler og ca. 0,5 m. u-isoleret rør ved ventil isoleres, antal ukendt. 
Fjernvarmerør i kælderrum bliver isoleret af HOFOR, da det er en del af 
de nye fjernvarmerør og HOFOR har glemt at isolere disse rør. 
 
FJERNVARMERØR 
Damp- og kondensrør i kælderen i Fiolstræde 34 bliver fjernet af HOFOR 
i efteråret 2017. 
Kanaler og damprør i gården og ved gavlen bliver opgravet og fjernet af 
HOFOR i efteråret 2017. 
AB bør informere erhvervslejeren (Vangsgaards antikvariat og forlag) om 
den forestående aktivitet, så området er ryddet, når arbejdet skal i gang. 
Det er oplyst, at der er asbest i isoleringen omkring de rør, der skal fjer-
nes. 

    

        
11 05 VENTILER 

Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler, de er udskiftet i 2012. 
Varmestrengene er i kælder forsynet med strengreguleringsventiler fabri-

VENTILER 
Ingen aktivitet. 
Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
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kat TA type STAD.  
 
 
 

enkelte andelshaver.   
Det foreslås, at foreningen overtager vedligeholdelsespligten, da forkerte 
termostatventiler ødelægger balancen i radiatoranlægget. 
Ingen aktivitet 

 
stk. 

 

 
201 

        
11 06 VARMEVEKSLER 

I bygningen er oprindeligt tilsluttet Københavns Fjernvarme med damp. 
I slutning af 2015 er dampanlægget udskiftet med vandanlæg bekostet af 
HOFOR. 
Der er nu installeret en varmeveksler fabrikat Sondex Teknik  
type SL40 TM-30-EE med en effekt på 185 kW, ved temperatursæt 
95/55-70/50 °C, varmeveksleren er isoleret. 

VARMEVEKSLER 
Ca. hvert 5. år skal det undersøges om varmeveksleren skal renses. 

    

        
11 07 CENTRALVARMEPUMPE 

I forbindelse med overgang fra damp til vand er pumpen udskiftet til 
pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3, 40-120F 250, pumpen er isoleret. 

CENTRALVARMEPUMPE 
Ingen aktivitet 

    

        
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 

VARMTVANDSBEHOLDER 
I forbindelse med overgang fra damp til vand er varmtvandsbeholder 
udskiftet til ny 1.000 l beholder fabrikat Sondex Teknik type FSJ med en 
effekt på 59 kW, ved temperatursæt 65/35-10/55, beholderen er isoleret. 
Der er installeret elektrolysanlæg i beholderen for at nedsætte tæring i 
beholder og brugsvandsrør. 
Der er monteret vandmåler på koldtvandstilgang til varmtvandsbeholde-
ren. 
 
BRUGSVANDSPUMPE 
På cirkulationsledningen er monteret en pumpe fabrikat Grundfos type 
Alpha 2, 25-40N 180, pumpen er u-isoleret. 

VARMTVANDSBEHOLDER 
Hvert år skal beholderen renses og anoder efterses og evt. udskiftes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolering af pumpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

        
11 10 AUTOMATIK AUTOMATIK     
  I forbindelse med overgang fra damp til vand er automatik for styring af 

centralvarmen udskiftet til ny automatik fabrikat Danfoss type ECL 110. 
Regulering af varmtvandsbeholderen sker ved manuel temperator- 
ventil. 

Ingen aktivitet     

        
   

 
     

12   AFLØB          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

12 01 FALDSTAMMER 
Faldstammer er udført i støbejern, de fleste er installeret i forbindelse 

FALDSTAMMER 
Det anbefales, at rense faldstammerne ca. hvert 5-10 år, afhængig af til-

 
stk. 

 
10 
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med saneringen. 
Faldstammerne er placeret i rørkasser sammen med vandledninger og 
ventilationskanaler. 
I Fiolstræde nr. 34, 34A og sidebygning er faldstammer fælles for køkken 
og badeværelser, faldstammerne er her placeret i rørkasse i køkkenet. 
I Fiolstræde nr. 36 er der separate faldstammer for køkken og badeværel-
ser. 
Faldstammerne er skjulte og derfor ikke besigtiget, men VVS firma oplyser, 
at tilstanden er i orden, der har dog været nogle tærede dele af faldstam-
merne.   

stopningstilstanden. 
Hvis det er nødvendigt, at udskifte en faldstamme fra kælder til tag, bør 
det overvejes, at ”reline” faldstammerne i stedet for udskiftning, herved 
undgås en stor del af bygningsarbejderne  

        
12 02 ROTTESPÆRRER 

Der er ikke monteret rottespærrer på faldstammerne. 
ROTTESPÆRRER 
Hvis der etableres ”rottespærrebrønde” på hovedkloakledningerne, er det 
kun nødvendigt, at installere rottespærrer på faldstamme i nr. 34A tv.  
Hvis der ikke etableres ”rottespærrebrønde”, skal der monteres rotte-
spærre på alle faldstammer. 

 
stk. 

 
 

stk. 
 

 
1 
 
 

10 

  

        
   

 
     

13   KLOAK      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

13 01 KLOAKLEDNINGER I GÅRD 
Kloakanlægget er fællesanlæg,  
Til Fiolstræde nr. 34 er der 1 kloakstik med 1 m. skelbrønd og 1 kloakstik 
uden skelbrønd. 
Til Fiolstræde nr. 36 er der 1 kloakstik med 1 m. skelbrønd. 
Kloakstikkene er tilsluttet hovedkloak i Fiolstræde. 
Kloakledninger fra Fiolstræde til 1 m brønde i gård er gamle Ø 15 cm. 
kloakledninger. 
I gård er de fleste kloakledninger udskiftet til Ø110 og Ø160 PVC  
kloakledninger i forbindelse med saneringen. 
Der er 0,6 m drænbrønd placeret i kælder nr. 34 under porten, 
drænbrønden er tilsluttet dræn i kælder Fiolstræde 34. 
Der er 1 m pumpebrønd placeret i terræn ud for varmecentralen i side-
bygningen, pumpebrønden betjener gulvafløb i kældernedgang og i var-
mecentral. 

KLOAKLEDNINGER I GÅRD 
Der bør foretages undersøgelse af kloakledningernes tilstand ved TV 
inspektion.  
Specielt skal kloakledning fra skelbrønden i nr. 34 og ind i bygningen un-
dersøges nærmere, da der er opstået en kraftig sætning i kældergulvet i 
antikvarboghandlen.  
 
Tag brønde bør renses hvert år.  
 
Det bør overvejes, at installer ”rottespærrebrønde” på hovedkloaklednin-
gerne i nr. 34 og 36, herved undgås, at rotter trænger ind i ejendommens 
kloakledninger.  

 
stk. 

 
 
 
 
 

stk. 
 

stk. 
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12 
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14   VANDINSTALLATION          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

14 01 RØR 
Stigledninger og fordelingsledninger i kælder er udført i varmforzinkede 
stålrør. Isolering af stigledninger og fordelingsledninger i kælder er udført 
efter de på udførelsestidspunktet gældende regler. 
Koblingsledninger til tapsteder er dels udført som u-isolerede varmforzin-
kede stålrør og dels som præ-isolerede kobberrør. 
Stigledningerne er placeret i rørkasser sammen med faldstammer og ven-
tilationskanaler. 
 
Der har været en del problemer med forkerte samlinger, i 2007-2009 er 
der udskiftet fittings i flere lejligheder. 
 

RØR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det anbefales løbende at afsætte midler til reparation af tærede rør og 
fittings. 
Det vurderes, at rørenes rest levetid er ca. 10-15 år. 

    

        
14 02 VENTILER 

Der er monteret blandingsbatterier i køkkener og badeværelser. 
 
 

VENTILER 
Ingen aktivitet. 
Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
enkelte andelshaver.   

    

        
14 03 VARMTVANDSMÅLERE 

Der er ikke installeret varmtvandsmålere, det er et lovkrav, at der skal 
installeres varmtvandsmålere. 

VARMTVANDSMÅLERE 
Det vurderes, at det ikke er rentabelt at installere varmtvandsmålere. 

    

        
14 04 KOLDTVANDSMÅLERE 

Der er ikke installeret koldtvandsmålere. 
KOLDTVANDSMÅLERE 
Der er ikke lovkrav om installering af koldtvandsmålere. 

 
stk. 

 
24 

  

        
   

 
     

15   GASINSTALLATION          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

15 01 GASINSTALLATION 
Der anvendes ikke gas i ejendommen, gasstik er afbrudt. 
 

GASINSTALLATION     
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16   VENTILATION          
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
16 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 

VENTILATORER 
Ventilatorer er placeret på spidsloft, 1 stk. i nr. 34, 1 stk. nr. 36 og 1 stk. i 
tilbygning nr. 36. 
Ventilatorerne er oprindelig fabrikat Nordisk Ventilator type CLA-250, 
ventilatorerne er senere ca. 2007 udskiftet til fabrikat Exhausto type BESB 
31541 MGE 1.400 omdr/min, styring af ventilatorerne er ur styring og 
MAC automatik. 
Oprindelige udsugnings luftmængde var fra emhætte 35/120 m³/h og fra 
badeværelser 54 m³/h. 
Udsugnings luftmængderne blev forøget, men igen nedsat på grund af 
trækproblemer, de nye luftmængder kendes ikke.   
 
ENHÆTTER 
I køkkener er installeret emhætter er udskiftet til fabrikat Exhausto.  
 
 
UDSUGNINSVENTILER 
I badeværelser og toiletrum er installeret udsugningsventiler. 

VENTILATORER 
Ventilatorer bør renses hvert år. 
 
 
 
Automatik bør efterses og evt. justeres hvert år. 
 
 
Hovedluftmængden bør måles og kontrolleres ca. hvert 5. år, samtidig 
måles udsugningsluftmængderne i emhætter og udsugningsventiler i ca. 10-
15 % af lejlighederne. 
 
Emhætter 
Filteret i emhætten renses efter behov, dette arbejde hører under den 
enkelte andelshavers vedligeholdelse 
 
UDSUGNINGSVENTILER 
Udsugningsventilerne bør renses ca. hver 2 måned, det er vigtigt at det 
sker for at undgå fugtskader i bade- og toiletrum. 
Hvis udsugningsventilen nedtages for rengøring skal det sikres, at ventilens 
indstilling ikke ændres, dette arbejde hører under den enkelte andelsha-
vers vedligeholdelse. . 

 
stk. 

 
 
 

stk. 
 
 
 

stk. 
stk. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
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16 04 KANALER 

Kanalerne er udført som pladekanaler, der i lejligheder er monteret i 
rørkasser, kanaler på spidslofter er fritliggende, kanalerne er brandisoleret. 
I forbindelse med udskiftning af ventilatorer i 2007 blev kanalerne renset 

KANALER 
Ingen aktivitet 
 
Kanalerne bør renses ca. hvert 5. år 

 
 
 

 

   

        
   

 
     

17   EL/ SVAGSTRØM      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

17 01 TELEFONKABLER 
 

TELEFONKABLER     

17 02 EL-INSTALLATIONER I HOVEDTRAPPER 
Lys på trapper er med trappeautomat 

EL-INSTALLATIONER I HOVEDTRAPPER 
Ingen aktiviteter 
 

    

17  03 EL-INSTALLATIONER I BITRAPPER EL-INSTALLATIONER I BITRAPPER     
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Lys på trapper er med trappeautomat 
 

Ingen aktiviteter 

17 04 PORTTELEFONANLÆG 
Der er installeret nyt porttelefonanlæg i 2013 
 

PORTTELEFONANLÆG 
Ingen aktivitet 

    

17 05 EL-INSTALLATIONER I BOLIGER 
Der er el-tavler med HFI eller HPFI relæ i alle lejligheder. 

EL-INSTALLATIONER I BOLIGER 
Ingen aktivitet. 
Vedligehold samt evt. nødvendig eller ønskelig modernisering påhviler den 
enkelte andelshaver.  
  

    

17 06 EL-INSTALLATIONER PÅ LOFT 
Belysning på loft styres af bevægelsesfølere. 
 

EL-INSTALLATIONER PÅ LOFT 
Ingen aktivitet. 

    

17 07 EL-INSTALLATIONER I KÆLDER  
 

EL-INSTALLATIONER I KÆLDER      

17 08 BRANDALARMERINGSANLÆG 
Der er installeret brandalarmeringsanlæg i 2014. 
Anlægget omfatter alle trapper og lofter. 
 

BRANDALAMERINGSANLÆG 
Ingen aktivitet 

    

17 09 TV OG INTERNET 
Der er i 2016 installeret fælles internet. 
 

TV OG INTERNET 
Ingen aktivitet 
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18   ØVRIGE ARBEJDER      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

  

  

    

  Forhus, spidsloft / hanebåndsloft med ventilationskanal m.m. En del af loftet i forhuset er inddraget til beboelse, resten er pulterrum     
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  Loft over sidehuset er anvendt til pulterrum På sidehusets spidsloft / hanebåndsloft ses bagvandten     

18 01 LOFTER LOFTER     
  Tagkonstruktioner er med synlige sær og hanebånd.  

Over spærene ses undertagets brædder.  Murede vægge er skurede og 
der er bræddegulve. Pulterrum er adskilt med galvaniserede trådvægge. 
På hanebåndslofter er der etableret en gangbro.  
Alt er i OK stand 

Ingen aktiviteter. 
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19   PRIVATE FRIAREALER      
Bygn. del Registrering og tilstand 

 
Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

19 01 GÅRDANLÆGGET GÅRDANLÆGGET     
  

  

    

  Rosengården, det store fælles gårdrum Flisebelægning i nærområderne med krukker, plantebede, blomster og krydderurter     

  Det store, fælles gårdanlæg er etableret i forbindelse med saneringen i 
1983-84, hvor flere af baghusene og sidehusene blev nedrevet og gårdene 
blev sammenlagt. 
Det store gårdrum er lyst og indbydende med store grønne plæner og 
flisebelægning i nærområderne omkring bygningerne. 
Gården fremtræder hyggelig og i vel vedligeholdt stand. 

Ingen aktiviteter     
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20   ERHVERV      

SACO HAIR      
Bygn. del 

Registrering og tilstand 
 

Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

 

   

    

 Indgang fra Fiolstræde 34 til Saco Hair Fra gadeniveau er der trappe til indskudt dæk og kælder Baglokalet i kælderen anvendes til opbevaring m.m.     

20 01 ERHVERVSLEJEMÅLET SACO HAIR ERHVERVSLEJEMÅLET SACO HAIR     

 
  

Erhvervslejemålet er beliggende til højre fra porten i nr. 34 og strækker sig 
i stueetagen og en del af kælderen. 
Indgangen er i gadeniveau og herfra går en intern trappe henholdsvis op 
på et indskudt dæk og ned til kælderniveau. 
Gulve er støbte og overfladebehandlede (Epoxy?), vægge og lofter er 
pudsede og malet. Lejemålet er i vel vedligeholdt stand. 

 
Ingen aktiviteter 
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VANGSGAARDS ANTIKVARIAT OG FORLAG      
 

   

    

 Indgang fra Fiolstræde nr. 34 Fra gadeniveau nr. 34 er der en trappe til stueetagen og til 
kælderen i nr. 36 

Den høje kælder i nr. 36 er en del af antikvariatet     

 

   

    

 Kælder under nr. 34 med kappedæk anvendes til arkiv Der er kraftige sætningsrevner i muren over åbningen 
mellem nr. 34 og 36 

Sidehuset er også en del af antikvariatet og der er en del 
revner i tværvæggen ud mod den lille gang 
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20 02 ERHVERVSLEJEMÅLET VANGAARDS ANTIKVARIAT OG FORLAG ERHVERVSLEJEMÅLET VANGAARDS ANTIKVARIAT OG FORLAG     
   

Erhvervslejemålet Vangsgaards antikvariat og forlag er beliggende til ven-
stre fra porten i nr. 34 og strækker sig i stueetagen og kælderen i begge 
forhusene og i en del af sidehuset. 
Indgangen er i gadeniveau fra nr. 34 og herfra går en intern trappe hen-
holdsvis op til stueetagen og ned til kælderen i nr. 36. 
Etageadskillelsen mellem stue og kælder i nr. 34 er et kappedæk, som er 
belagt med en banevare. Adgangen til denne kælder foregår fra gården via 
en ekstern trappe.  
Kældergulvet i nr. 36 er belagt med klinker. 
Etageadskillelsen mellem stue og kælder i nr. 36 er sandsynligvis et 
træbjælkelag med indskud, spredt forskalling og puds på undersiden og 
bræddegulv på oversiden af bjælkerne. 
Vægge er pudsede og malede og der er en del sætningsrevner og skruk-
puds. Specielt kan nævnes sætningsrevnerne over åbningen mellem nr. 34. 
og 36 i forhuset og i sidehuset i tværvæggen ud til den lille gang, hvor der 
tillige er konstateret en del revner i facademurværket. 
I etageadskillelsen mellem stuen og 1. sal i nr. 36 er der kraftige revner på 
loftet. 
I den lave kælder under nr. 34 er det i hjørnet ind mod sidebygningen 
konstateret, at kældergulvet er sunket. Indehaveren af Vangsgaards anti-
kvariat har udtalt, at dette er sket i nyere tid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sætningsrevnerne bør besigtiges af konstruktionsingeniør. 
Når årsag til revner er lokaliseret og udbedret, bør revnerne og pudsska-
der udbedres og vægge og lofter istandsættes malermæssigt. 

    

        
 
 

Bygn. del Registrering og tilstand 
 

Vedligeholdelsesforslag enhed antal   

21   BYGGEPLADS OG STILLADS      
        

21 01 STILLADS OG BYGGEPLADS STILLADS OG BYGGEPLADS     
  Ved vedligeholdelse af tag, facader og vinduer vil det være påkrævet med 

opstilling af stilladser og afholdelse af diverse byggepladsomkostninger. 
Skønnede udgifter til stillads- og byggeplads vil fremgå af 10- års budgettet.     

        
        

 
 

  BILAG: 10 årsbudget, opdelt i 0-3 år, 4-6 år og 7-10 år.      
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LANGTIDSBUDGET

Fiolstræde 34-36 Dato 11.05.2017

1171 København K. Rev.

LANGTIDSBUDGET Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

FIOLSTRÆDE 34, FORHUSET

01A TAGVÆRK 
01A. 01 Hensættelser til løbende vedligehold og fornyelse af tegltag m2 375 30.000 30.000 30.000
01A. 02 Hensættelser til løbende. vedligehold af skorstene stk. 3 10.000 10.000 10.000
01A. 03 Hensættelser til løbende vedligehold af brandkamme lbm. 24 10.000 10.000 10.000
01A. 04 Tagrender og nedløb:

Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum lbm. 45 2.500 2.500 2.500
Nedløb eftergås og renses med periodiske mellemrum stk. 4 2.500 2.500 2.500

01A. 05 Skotrender og inddækninger i zink, hensættelser alm. vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
01A. 06 Kviste og kvistvinduer eftergås og males indenfor 4-6 år stk. 8 6.000 48.000 48.000
01A. 07 Der er ingen tagvinduer på forhuset stk. 0
01A. 08 Taghætter og udluftninger: 

Ventilationstaghætte, hensættelser til alm. vedligehold stk. 1 3.000 3.000 3.000
Faldstammeudluftninger, hensættelser til alm. vedligehold stk. 4 4.000 4.000 4.000

01A TAGVÆRK I ALT 72.000 120.000 72.000

02A KÆLDER / FUNDAMENTER 
02A.01 Kælder generelt
02A.02 Fundering, skønnet beløb til ingeniørassistance i alt 15.000
02A.03 Kældergulve, skønnet beløb til opretning af gulv partielt i alt 45.000
02A.04 Kældervægge i alt
02A.05 Kælderlofter, i alt areal ca. m2 175
02A.06 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder
02A.07 Udvendige trin og trapper, hensættelser til alm. vedligehold i alt 2.000 2.000 2.000

Nyt granittrin til antikvariat stk. 1 5.000
02A KÆLDER / FUNDAMENTER I ALT 62.000 7.000 2.000
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

03A FACADER / SOKKEL 
03A.01 Gadefacade:

Underfacade, eftergang, pudsreparation og maling m2 130 750 97.500 97.500
Overfacade, eftergang og pudsreparation m2 188 200 37.600 37.600

03A.02 Gesimser, eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 20.000
03A.03 Sålbænke,eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 10.000
03A.04 Sokkel, hensættelser til øget vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
03A.05 Gårdfacader, almindeligt vedligehold og kalkning m2 245 250 61.250 61.250

Nederste del af facaden, hensættelser til øget vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
03A.06 Hovedgesims, eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse lbm 19 15.000
03A.07 Skifersålbænke , eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 5.000
03A.08 Murede stik , eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 12.000
03A.09 Murede brystninger under vinduer, forventede revnereparationer i alt 15.000
03A.10 Sokkel pudsrepareres og tjæres, hensættelse til øget vedligehold lbm 15 12.000 12.000 12.000
03A FACADER / SOKKEL I ALT 32.000 207.850 129.500

04A VINDUER
04A.01 Eftergang og maling af vinduer i overfacade til gaden stk. 36 2.500 90.000 0 90.000

Maling og eftergang af vinduer til gård stk. 36 2.500 90.000 0 90.000
Maling og eftergang af butiksvinduer stk. 8 2.000 16.000 12.000 16.000

04A VINDUER I ALT 12.000 180.000 16.000

05A UDVENDIGE DØRE 
05A.01 Eftergang og maling af butiksdøre med overvindue stk. 2 3.000 6.000 6.000

Eftergang og maling af fyldingsdøre til gårdsiden stk. 3 3.000 9.000 9.000

05A UDVENDIGE DØRE I ALT 0 9.000 6.000

06A TRAPPER
06A.01 Istandsættelse af hovedtrapper, mindre mur- og snedkerrep. samt maling stk. 2 300.000 600.000 600.000

Maling af koblede vinduer indvendigt og vinduesplader stk. 8 3.500 28.000 28.000
06A.02 Istandsættelse af bitrappen 

Istandsættelse af bitrappen, revne- og snedkerrep. samt maling stk. 1 250.000 250.000 250.000
Afsat til konstruktionsingeniør i alt 1 15.000 15.000 15.000
Maling af koblede vinduer indvendigt og vinduesplader stk. 4 3.500 14.000 14.000

06A TRAPPER I ALT 907.000 0 0
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

07A PORTE OG GENNEMGANGE
07A.01 Eftergang og maling af port med overvinduer stk. 1 20.000 20.000 20.000

Eftergang og maling af portrum i alt 25.000 25.000
07A PORTE OG GENNEMGANGE I ALT 20.000 25.000

08A ETAGEADSKILLELSER
08A.01 Ingen aktivitet i budgetperioden
08A ETAGEADSKILLELSER I ALT 0 0 0

09A WC / BAD 
09A.01 Renovering af wc/ bad er pt. individuelt og bekostes af andelshaver selv.

En gennemsnitspris på renovering af wc/ bad som tungt baderum, afhængig af aptering og 
antal er ca. 90-120.000 kr. eks. moms. Der skal udføres statiske beregninger, før det kan 
vurderes om dette er en mulighed. stk. 1 120.000 120.000

09A WC / BAD I ALT 0 0 0

10A KØKKEN
10A.01 Renovering af køkkener er  individuelt og bekostes af andelshaver selv
10A KØKKEN I ALT 0 0 0

FIOLSTRÆDE 34, FORHUSET I ALT 1.105.000 523.850 250.500

SIDEHUSET NR. 34C OG 36C(KALKET MED JERNVITRIOL)

01B TAGVÆRK 
01B. 01 Hensættelser til løbende vedligehold og fornyelse af tegltag m2 375 30.000 30.000 30.000

Akutte reparationer iht. droneregistrering, skønnet. Det er usikkert, om en lift af den 
           

i alt 45.000
01B. 02 Hensættelser til løbende vedligehold af skorstene stk. 3 10.000 10.000 10.000
01B. 03 Hensættelser til løbende vedligehold af brandkamme/ bagvandt lbm. 54 15.000 15.000 15.000
01B. 04 Tagrender og nedløb:

Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum lbm. 45 2.500 2.500 2.500
Nedløb eftergås og renses med periodiske mellemrum stk. 4 2.500 2.500 2.500

01B. 05 Inddækninger i zink, hensættelser alm. vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
01B. 06 Kviste og kvistvinduer eftergås og males indenfor 4-6 år stk. 12 6.000 72.000 72.000
01B. 07 Jerntagvinduer , hensættelser til alm. vedligehold stk. 7 1.000 7.000 7.000
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

01B. 08 Taghætter og udluftninger: 
Ventilationstaghætte, hensættelser til alm. vedligehold stk. 1 3.000 3.000 3.000
Faldstammeudluftninger, hensættelser til alm. vedligehold, stk. 3 3.000 3.000 3.000

01B TAGVÆRK I ALT 121.000 155.000 76.000

02B.01 KÆLDER / FUNDAMENTER 
02B.01 Fundering, skønnet beløb til ingeniørassistance i alt 15.000 0 0
02B.01 KÆLDER / FUNDAMENTER I ALT 15.000 0 0

03B FACADER / SOKKEL 
03B.01 Gårdfacader og gavl, almindeligt vedligehold og kalkning m2 693 250 173.250 173.250

Nederste del af facaden, hensættelser til øget vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
03B.02 Hovedgesimser, eftergang og reparation i forbindelse med facadeistandsættelse lbm 47 30.000
03B.03 Skifersålbænke,eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 10.000
03B.04 Murede stik , eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 15.000
03B.05 Murede brystninger under vinduer, forventede revnereparationer i alt 30.000

Afsat til konstruktionsingeniør i alt 15.000
03B.06 Sokkel pudsrepareres og tjæres, hensættelser til øget vedligehold lbm 60 18.000
03B FACADER / SOKKEL I ALT 10.000 301.250 10.000

04B VINDUER
04B.01 Eftergang og maling af vinduer  stk. 105 2.500 262.500 0 262.500
04B VINDUER I ALT 0 262.500 0

05B UDVENDIGE DØRE 
05B.01 Eftergang og maling af fyldingsdøre  stk. 3 3.000 9.000 9.000

Eftergang og maling af revledøre stk. 3 3.000 9.000 9.000
05B UDVENDIGE DØRE I ALT 0 9.000 9.000

06B TRAPPER
06B.01 Maleristandsættelse af hovedtrappe ( nyere betontrappe) stk. 1 220.000 220.000 220.000
06B TRAPPER I ALT 220.000 0 0

08B ETAGEADSKILLELSER
08B.01 Ingen aktivitet i budgetperioden
08B ETAGEADSKILLELSER I ALT 0 0 0
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

09B WC / BAD 
09B.01 Renovering af wc/ bad er pt. individuelt og bekostes af andelshaver selv.

Badeværelset er udført som tung konstruktion med støbte gulve med keramiske fliser.

09B WC / BAD I ALT 0 0 0

10B KØKKEN
10B.01 Renovering af køkkener er  individuelt og bekostes af andelshaver selv

10B KØKKEN I ALT 0 0 0

SIDEHUSET NR. 34C OG 36C (KALKET MED JERNVITRIOL) I ALT 366.000 727.750 95.000

FIOLSTRÆDE 36, FORHUS OG SIDEHUS NR. 36B

01C TAGVÆRK 
01C. 01 Hensættelser til løbende vedligehold og fornyelse af tegltag m2 370 30.000 30.000 30.000

Mindre reparationer iht. droneregistrering, skønnet.  Liftomkostninger er skønnet under 
byggeplads. i alt 10.000

01C. 02 Hensættelser til løbende vedligehold af skorstene stk. 2 6.000 6.000 6.000
01C. 03 Hensættelser til løbende vedligehold af brandkamme lbm. 24 10.000 10.000 10.000
01C. 04 Tagrender og nedløb:

Tagrender eftergås og renses med periodiske mellemrum lbm. 40 2.500 2.500 2.500
Nedløb eftergås og renses med periodiske mellemrum stk. 4 2.500 2.500 2.500

01C. 05 Skotrender og inddækninger i zink, hensættelser til alm. vedligehold i alt 10.000 10.000 10.000
01C. 06 Kviste og kvistvinduer eftergås og males indenfor 4-6 år stk. 6 5.000 30.000 30.000
01C. 07 Jerntagvinduer , hensættelser til alm. vedligehold stk. 7 1.000 7.000 7.000
01C. 08 Taghætter og udluftninger: 

Ventilationstaghætte, hensættelser til alm. vedligehold stk. 1 3.000 3.000 3.000
Faldstammeudluftninger, hensættelser til alm. vedligehold, stk. 5 5.000 5.000 5.000

01C TAGVÆRK I ALT 79.000 106.000 69.000

02C KÆLDER / FUNDAMENTER 
02C.01 Kælder generelt
02C.02 Fundering, skønnet beløb til ingeniørassistance i alt 15.000
02C.03 Kældergulve m2
02C.04 Kældervægge i alt
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

02C.05 Kælderlofter
02C.06 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder
02C.07 Udvendige trin og trapper, hensættelser løbende vedligehold i alt 2.000 2.000 2.000
02C.08 Lyskasser, hensættelser løbende vedligehold i alt 2.000 2.000 2.000
02C KÆLDER / FUNDAMENTER I ALT 19.000 4.000 4.000

03C FACADER / SOKKEL 
03C.01 Gadefacade:

Underfacade, eftergang, pudsreparation og maling m2 80 750 60.000 60.000
Overfacade, eftergang, fugerep og kalkning m2 95 750 71.250 71.250

03C.02 Gesimser, eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 20.000
03C.03 Sålbænke,eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 10.000
03C.04 Sokkel, eftergang og reparation prissat ifm. underfacade
03C.05 Gårdfacader, almindeligt vedligehold og kalkning m2 300 210 63.000 63.000
03C.06 Hovedgesims, eftergang og reparation i forbindelse med facadeistandsættelse lbm 26 15.000
03C.07 Skifersålbænke , eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 10.000
03C.08 Murede stik , eftergang og reparation ifm. facadeistandsættelse i alt 10.000
03C.09 Murede brystninger under vinduer, forventede revnereparationer i alt 15.000
03C.10 Sokkel pudsrepareres og tjæres lbm 26 500 13.000 13.000
03C FACADER / SOKKEL I ALT 0 227.250 60.000

04C VINDUER
04C.01 Eftergang og maling af vinduer til gaden stk. 14 2.500 35.000 35.000

Eftergang og maling af vinduer til gård, forhus og sidehus stk. 40 3.500 140.000 140.000
04C VINDUER I ALT 0 175.000 0

05C UDVENDIGE DØRE 
05C.01 Eftergang og maling af døre til trapperum stk. 2 2.500 5.000 1.000 5.000

Eftergang og maling af kælderdøre stk. 2 2.200 4.400 1.000 4.400
05C UDVENDIGE DØRE I ALT 2.000 9.400 0

06C TRAPPER
06C.01 Maling af hovedtrappen i forhuset stk. 1 300.000 300.000 300.000

Maling af  vinduer indvendigt og vinduesplader stk. 3 3.500 10.500 10.500
Maling af hovedtrappen i sidehuset ( nyere betontrappe) stk. 1 200.000 200.000 200.000
Maling af  vinduer indvendigt og vinduesplader stk. 3 3.500 10.500 10.500

06C TRAPPER I ALT 521.000 0 0
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

07C PORTE OG GENNEMGANGE
07C.01 Eftergang og maling af port med overvinduer stk. 1 25.000 25.000 25.000

Eftergang og maling af portrum i alt 25.000 25.000
07C PORTE OG GENNEMGANGE I ALT 25.000 0 25.000

08C ETAGEADSKILLELSER
08C.01 Årsag til revner i lofter bør undersøges
08C ETAGEADSKILLELSER I ALT 0 0 0

09C WC / BAD 
09C.01 Renovering af wc/ bad er pt. individuelt og bekostes af andelshaver selv

En gennemsnitspris på renovering af wc/bad som tungt baderum, afhængig af aptering og 
antal er ca. 90-120.000 kr. eks. moms stk. 1 120.000 120.000

09C WC / BAD I ALT 0 0 0

10C KØKKEN
10C.01 Renovering af køkkener er  individuelt og bekostes af andelshaver selv

10C KØKKEN I ALT 0 0 0

FIOLSTRÆDE 36, FORHUS OG SIDEHUS NR. 36B I ALT 646.000 521.650 158.000

INSTALLATIONER O.A. I ALLE BYGNINGER

11 VARMEINSTALLATION 
11.01 Radiatoranlæg

Det foreslås, at foreningen overtager vedligeholdelsespligten af radiatorerne, da forkerte 
radiatorer ødelægger balancen i anlægget. Løbende vedligeholdelse pr. år 2.000 2.000 2.000

11.02 Varmefordelingsmålere
Eventuel opgradering af aflæsningssystemet 15.000      

11.03 Isolering
Isolering af uisolerede rør og ventiler i varmecentral 5.000

11.04 Fjernvarmerør
11.05 Ventiler

Løbende vedligholdelse pr. år af termostatventiler 2.000 2.000 2.000
11.06 Varmeveksler

Rensning af varmeveksler hvert 5. år 5.000 5.000
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

11.07 Centralvarmepumpe
11.08 Varmtvandsbeholder

Rensning og udskiftning af anoder hvert år. 5.000 5.000 5.000
11.09 Brugsvandspumpe

Isolering af brugsvandspumpe med aftagelig kappe 2.000
11.10 Automatik
11 VARMEINSTALLATION I ALT 16.000 14.000 14.000

12 AFLØB  
12.01 Faldstammer

Rensning af faldstammer hvert 5-10 år stk. 10 5.000 50.000      0 50.000
12.02 Rottespærrer

Montering af rottespærrer på faldstamme Fiolstræde 34 A samtidig med montering af 
rottespærrebrønde på hovedkloak. stk. 1 2.500 2.500        2.500
Hvis der ikke monteres rottespærrebrønde skal der monteres rottespærrer på alle 
faldstammer. stk. 10 2.500 25.000      0

12 AFLØB I ALT 2.500 50.000 0

13 KLOAK 
13.01 Kloakledninger i gård

TV inspektion af kloak stk. 3 10.000 30.000      30.000
Rensning af tagbrønde hvert år stk. 12 1.000 12.000      12.000 12.000 12.000
Montering af rottespærrebrønde på hovedkloakstik stk. 3 15.000 45.000      45.000

13 KLOAK I ALT 87.000 12.000 12.000

14 VANDINSTALLATION 
14.01 Rør

Løbende vedligeholdelser pr. år til udskiftning af tærede rør og fittings 5.000 5.000 5.000
14.02 Ventiler
14.03 Varmtvandsmålere
14.04 Koldtvandsmålere
14 VANDINSTALLATION I ALT 5.000 5.000 5.000

15 GASINSTALLATION I ALT 0 0 0
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

16 VENTILATION
16.01 Ventilatorer

Rensning af ventilatorer hvert år stk. 3 2.000 6.000 6.000 6.000
Eftersyn og justering hvert år af automatik til ventilatorer stk. 3 1.500 4.500 4.500 4.500
Hovedluftmængde samt ca. 5 lejligheder, måles og justeres hvert 5. år. stk. 3 3.000 9.000 9.000

16.02 Emhætter hører under den enkelte andelshavers vedligeholdelse
16.03 Udsugningsventiler hører under den enkelte andelshavers vedligeholdelse
16.04 Kanaler

Rensning af kanaler hvert 5. år 20.000 20.000
16 VENTILATION I ALT 10.500 39.500 39.500

17 ELINSTALLATIONER 
17.01 Telefonkabler
17.02 EL- installationer i hovedtrapper
17.03 EL- installationer i bitrapper
17.04 Porttelefonanlæg
17.05 EL - installationer i boliger
17.06 EL - installationer på loft
17.07 EL - installationer i kælder
17.08 Brandalarmeringsanlæg
17.09 TV og internet
17 I ALT ELINSTALLATIONER I ALT 0 0 0

18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER
18.01 Spidslofter er i vel vedligeholdt stand, ingen aktiviteter 0 0 0
18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER I ALT 0 0 0

19 PRIVATE FRIAREALER 
19.01 Gårdanlægget er i vel vedligeholdt stand, ingen aktiviteter 0 0 0
19 PRIVATE FRIAREALER I ALT 0 0 0

20 ERHVERVSLEJEMÅL
20.01 Erhvervslejemålet Saco Hair er i vel vedligeholdt stand, ingen aktiviteter
20.02 Erhvervslejemålet Vangsgaard antikvariat og forlag. Afsætningsbeløb til besigtigelse af 

revner af konstruktionsingeniør 15.000
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Enhed Antal Enhedspris I alt Budget Budget Budget
0-3 år 4-6 år 7-10 år

Afsætningsbeløb til udbedring af revner og maleristandsættelse 150.000
20 ERHVERVSLEJEMÅL I ALT 165.000 0 0

INSTALLATIONER O.A. I ALLE BYGNINGER I ALT 286.000 120.500 70.500

BYGGEPLADS OG STILLADS 
21.01 Opstilling af stillads gade og gård 450.000 20.000
21.02 Lift til løbende vedligehold af tag og facade 35.000 35.000
21.03 Etablering af byggeplads, affaldssortering mv. 150.000 150.000 25.000

BYGGEPLADS OG STILLADS I ALT 185.000 600.000 80.000

SUM HÅNDVÆRKERUDGIFTER KR. EKS. MOMS 2.588.000 2.493.750 654.000

ØVRIGE OMKOSTNINGER
Udforudseelige udgifter 15 % 388.200 374.063 98.100
Håndværkerudgifter i alt inkl. uforuds. udg., ekskl. moms 2.976.200 2.867.813 752.100
Teknisk rådgivning (anslået sat til 15% afhængig af opgavens type) 446.430 430.172 112.815
Evt. bygherreudgifter til miljøundersøgelser, all risk forsikring m.m. 35.000 10.000 6.000
Byggeudgifter i alt eksklusive moms 3.457.630 3.307.984 870.915
Moms 25% 864.408 826.996 217.729

SUM PERIODER ( 0-3 ) - ( 4-6 ) - ( 7-10 ) år 4.322.038 4.134.980 1.088.644

Ovennævnte priser er budgeteret ud fra skønnede mængder og tegnestuens erfaringspriser fra lignende sager . 
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