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1.

RESUMÉ
I samarbejde med Byggeskadefonden har Leif Hansen bygherrerådgivning ansøgt om midler fra
Udlændige-, Integrations- og Boligministeriets forsøgspulje til analyse af drift- og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri.
Ansøgningen er delt op i to dele:



En analysedel af skader, svigt og erfaringer fra anmeldte skader fra Byggeskadefonden.
(Denne rapport er udarbejdet i september 2015.)
Efterfølgende en proces hvor byggeriets parter inddrages i workshops og høringer med
henblik på udarbejdelse af nye vejledninger for vedligeholdelsesplaner i det almene byggeri.

Resultaterne af analysen del 1. fremlægges i nærværende rapport.
Formål og analytisk fokus
Projektets formål er:
At udarbejde vedligeholdelsesvejledninger, som er praktisk anvendelige og som kan være med til
at forebygge og identificere mulige svigt og skader.
Projektet skal identificere og opsamle erfaringer for eksisterende byggerier og anvende denne viden til forebyggelse af mangler, svigt og skader i fremtidigt byggeri.
Det er med dette afsæt undersøgelsens formål at undersøge og beskrive konkrete konstaterede
mangler, svigt og skader i byggeriet og anvende denne viden til at udarbejde vejledninger til
brug i det almene byggeri.
Leif Hansen bygherrerådgivning har udarbejdet nærværende rapport på baggrund af det indsamlede datamateriale på de udvalgte cases. Leif Hansen bygherrerådgivning har indsamlet data fra
en række almene boligorganisationer og administrationsselskaber og har herefter i samarbejde
med Byggeskadefonden udvalgt en række cases til rapporten.
Ud fra de udvalgte projekter er der herefter gennemført interviews med nøglepersoner.
Målet for analysen og procesarbejdet er:






at skabe fokus på værdien af operationelle drift- og vedligeholdelsesplaner.
analyse af byggeskadesager for svigt og sammenholde dette med de oprindelige vedligeholdelsesplaner fra byggeriets start.
at afdække barrierer for vedligeholdelsesplaner for at byggeprojektets planer anvendes i
driften.
at afdække metode til udpegning af kritiske fejl og svigt som kan udvikle sig til en egentlig skade.
at formidle resultat og viden.

Metode
Analysearbejdet er således gennemført som en kvalitativ analyse baseret på desk research og interviews med nøgleaktører. Analysen har tilstræbt at belyse, hvordan man anvender vedligeholdelsesplaner udarbejdet af tekniker ved byggeriets aflevering og den efterfølgende drift.
Dette har dog i praksis været vanskeligt på grund af begrænset tilgængelighed af data, manglende viden hos de interviewede personer og manglende dokumentation for, hvilken drift der er
udført i praksis.
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Hovedkonklusioner
Leif Hansen bygherrerådgivning har valgt at præsentere analysens hovedkonklusioner med afsæt
i ovenstående mål. Inden da følger først de overordnede konklusioner.

Drift- og vedligeholdelsesplaner findes ikke i knap halvdelen af de undersøgte cases, og i
den resterende halvdel er planerne enten ikke retvisende eller følges ikke.

Stort set alle skader skyldes projekterings-, materiale- eller udførelsesfejl. I ca. halvdelen
af de undersøgte cases kunne skaderne have være forebygget eller begrænset ved korrekt projektgranskning drift og vedligehold. Et skøn er at skader, mangler og svigt kunne
have være reduceret med 30-50%.

Projektgranskning og driftsgranskning udføres ikke.

Kvaliteten og anvendelsen af drift- og vedligeholdelsesplaner er ikke forbedret de sidste
10 år. På trods af erfaringer med store skader er der ikke sket en læring i organisationerne, som har ført til bedre planer eller nye krav til byggeriet.

Bygherre/Driftsherre har ikke fokus nok på drift og vedligehold.
I det følgende opsummeres de mere konkrete konklusioner på de overordnede spørgsmål med
afsæt i en tværgående analyse af cases.
Delkonklusioner der bør fremhæves
Totalentreprise fjerner de naturlige kvalitetscheck af materialer og udførelse som sker, når fagentrepriser overtager fra hinanden.
Totalentreprise bør derfor kun anvendes af professionelle bygherre
Bygherren har oftest i fagentrepriser hyret en rådgiver til fagtilsyn, hvilket reducerer antal af fejl
i byggeriet.
Totalentreprise giver mindre engagement af bygherren i projektering, granskning, udførelse og
materialevalg med deraf større risiko for lavere kvalitet eller direkte fejl og mangler.
Mangel på driftsplaner tilpasset ”as-build”.
Mangel på opdatering af driftsplaner ved større ændringer/renoveringer.
Driftsplaner har en Lav kvalitet af planer pga. forkerte eller manglende informationer og de angivet levetidsbetragtninger er for optimistiske, og der tages ikke højde for udsat beliggenhed og
dermed en kortere levetid på materialer.
Komplicerede detaljer kræver grundig projektering og særlig skærpet tilsyn.
Forsøg med nye byggematerialer, skal altid følges op med særlig kritiske tilsyn og drift
Overblik over styrings- og vedligeholdelsesmodeller
Det er afdækket under arbejdet, at der i praksis er forskellige måder for, hvordan vedligehold
planlægges og håndteres af driftsherren.
Hovedparten af de ejendomme der er medtaget i analysen, administreres af et administrationsselskab. Administrationsselskaberne har ofte en driftsafdeling, som varetager bygningsdrift og
udbud af større vedligeholdelsesopgaver i boligafdelingerne.
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Administrationsselskaberne har endvidere også en teknisk afdeling eller byggeafdeling, som varetager og styrer nybyggeriopgaver.

Driftsafdelinger kan være centralt eller decentralt organiseret i driftsenhederne.
Mindre drift- og vedligeholdelsesarbejder igangsættes og styres af den lokale ejendomsfunktionær.
Boligorganisationer med lokal administration har oftest ansat en driftsinspektør, der varetager
bygningsdriften af organisationens ejendomme. Inspektøren har stort kendskab til organisationens byggerier og vedligeholdelsesstand. Driftsinspektøren har oftest en teknisk uddannelse.
I andelsboligafdelingerne varetages driften oftest af en formand for boligforeningen eller en funktionær, hvis en sådan er ansat.
Andelsboligforeninger kan være administreret af et administrationsselskab.
Af interviews og modtaget materiale kan vi ligeledes konstatere, at der er stor forskel på vidensniveau om ejendomme og deres drift. Vi kan endvidere se, at der er forskel på, hvordan drift styres, afhængigt af hvilken organisationsform man har valgt.

Systematisk vedligehold
Andelsboligforening uden administration

Økonomibaseret vedligehold

X

Administrationsselskab med
central drift

(delvis)

X

Administrationsselskab med decentral drift

(delvis)

X

Interviewene afdækker, at der i boligorganisationer/administrationsselskaber er fokus på systematisk drift, men i praksis anvendes der økonomibaseret drift, hvor vedligehold og driftindsats
styres af økonomien i budgetterne.
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Konklusionen er, at det er ikke behovet for vedligehold af bygningen der er det styrende i forbindelse med budgetlægning.
Byggetekniske begreber
Byggeskadefonden anvender i sine rapporter en række byggetekniske begreber, som vi ligeledes
anvender i rapporten - vi angiver herunder Byggeskadefondens definitioner.

Byggeteknisk forhold

Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold?
Et byggeteknisk forhold er en fællesbetegnelse for byggeteknisk svigt, fejl og mangler i dokumentationen
eller byggeskade, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel.
Byggeteknisk svigt:
Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er
også tale om svigt, hvis en ydelse helt mangler.
Byggeskade:
Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis
skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen
eller renoveringen.
Fejl og mangler i dokumentationen:
Hvis der er fejl i projektet, mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er
dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet.

Konsekvenserne for kvaliteten af den foretagne drift og vedligehold
Datagrundlaget på dette område har været svært at tilvejebringe, og det materiale vi har modtaget, er relativt begrænset. Årsagen er, at administrationsselskaberne ikke har data digitalt og historikken er forsvundet. Der har ikke været fokus på værdien af den systematiske indsamling af
data.
Ovennævnte har betydet, at det har været svært at få de oprindelige drift- og vedligeholdelsesplaner fra opførelsestidspunktet.
Vores analyse af materiale fra boligorganisationer og det indsamlede materiale fra Byggeskadefonden viser, at driftsenhederne ikke har udført særlig vedligehold, kritisk vurdering eller udbedring af de forhold, som efterfølgende har vist sig som skader der er anmeldt til Fonden.
Vi kan udlede, at stort set samtlige ejendomme som er med i undersøgelsen, ikke har fulgt den
udarbejdede drift- og vedligeholdelsesplan, som er udarbejdet ved byggeriets aflevering. Årsagen
er, at den oftest enten ikke findes eller ikke er tilgængelig.
Der er for hovedparten af boligafdelingerne udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Denne er ofte
udarbejdet af en ejendomsfunktionær sammen med den driftsansvarlige i forbindelse med budgetlægning.
Interviews med driftspersonale viser, at vedligeholdelsesplaner ikke er udtryk for behovet, men
mere et udtryk for, hvad der kan udføres inden for de økonomisk afsatte rammer.
Kun i få tilfælde har eksterne driftsrådgivere været inde over, for at udarbejde eller lave input til
drift– og vedligeholdelsesplanen.
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Det fremadrettede arbejde
I forbindelse med det videre arbejde med workshops/vejledninger vil vi fremhæve følgende
fokusområder:










Kritiske områder skal afdækkes i byggefasen.
Digitale vedligeholdelsesplaner.
Synliggørelse af vedligeholdelsesefterslæb.
Risikoafdækning og ansvar i driftsfasen.
Der skal fokus på innovation/samarbejder.
Uddannelse af driftspersonale.
Barrierer for anvendelse af projekterende teknikeres vedligeholdelsesplaner skal afdækkes.
Hvad sikrer flere investeringer?
Formkrav for eksterne rådgiveres udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.
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2.

INDLEDNING
I samarbejde med Byggeskadefonden har Leif Hansen bygherrerådgivning ansøgt om midler til
analyse af drift- og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri.
Midler fra forsøgspulje fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet, Almene boliger.
Ansøgningen er delt op i to:
En analysedel af skader, svigt og erfaringer fra anmeldte skader hos Byggeskadefonden, og en
proces hvor byggeriets parter inddrages i udarbejdelse af vejledninger for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i det almene byggeri.
Resultaterne af analysen/undersøgelsen fremlægges i nærværende rapport.

Rapporten er struktureret således:
Afsnit 1
Afsnit 2
Afsnit 3
Afsnit 4
ret på.
Afsnit 5

indeholder en sammenfatning af rapportens konklusioner og anbefalinger.
er nærværende indledning.
indgår som en beskrivelse af formål/baggrund samt den anlagte metode.
indeholder den tværgående analyse af de forskellige cases, som undersøgelsen er baseanbefalinger til det videre arbejde.

I bilag 1 er indsat case beskrivelser.
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3.

BAGGRUND, FORMÅL, METODER OG FORUDSÆTNINGER
Leif Hansen bygherrerådgivning beskriver kort i dette afsnit baggrund og formål med undersøgelsen af drift- og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri. Herefter gør vi rede for den anlagte metode og tilknyttede forudsætninger.

3.1

BAGGRUND
Undersøgelsen skal ses i forhold til, at der i perioden fra 1990 til 2013 er anmeldt 3.835 byggeskader til Byggeskadefonden. I gennemsnit afvises 36% af alle anmeldte sager og en stor del af
de afviste sager drejer sig om ikke dækningsberettigede forhold, som blandt andet skyldes
manglende vedligehold eller at der er tale om funktionsforhold, f.eks. at skaden ikke hidhørte fra
opførelsen.
Skader som er anmeldt til Fonden fordeler sig på følgende skadetyper (tal fra 2011- 2014):

2011-2013
Stabilitet
Tegltage

25%

10%
6%
8%

4%

8%

Eternitplader
Ydervægge
Vinduer og døre
Rør

10%
10%
2%

Undertage

17%

Fundamenter
Afløb og dræn
Øvrige

I 2012 blev der anvendt 1,4 mia. til almindelig vedligeholdelse i de almene boligafdelinger
(konto 115) og 4,3 mia. til planlagt og periodisk fornyelse (konto 116).
Dette svarer til ca. 110 kr./m2.
3.1.1 Svigt og fejl i byggeriet
Analysen udført af Dansk Byggeri i 2010 kommer frem til, at ca. 4% af byggeomkostningerne anvendes til efterfølgende udbedring af fejl, mangler og svigt i driftsperioden.
Der anvendes ca. 15 mia. årligt på offentligt nybyggeri og renovering af boliger, hvilket betyder,
at mindst 0,6 mia. anvendes årligt til afhjælpning.
Dansk Byggeri har i 2008 i Barometer offentliggjort, at det er ca. 30% billigere i bygningens levetid, at vedligeholde sine bygninger løbende, i stedet for at lade bygningerne forfalde og afhjælpe
med udskiftning når svigt opstår.
Der er derfor rigtig god økonomi i at vedligeholde bygninger og sikre, at skader ikke udvikler sig
over tid.
Vores analyse viser, at de udarbejdede vedligeholdelsesplaner som er udført i forbindelse med et
byggeprojektet, kun anvendes i meget begrænset grad.
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Interviews angiver, at årsagen til dette er følgende:

Planer ligger i arkiv.

Planer udarbejdet af teknikere er teoretiske og fulde af fejl.

Økonomiopgørelse i planer er ikke realistiske.

Vedligeholdelsesplaner forholder sig ikke til levetid på den enkelte bygningskomponent.

Tekstboksen nedenfor beskriver de grundlæggende problemstillinger.
Figur 1: Barriere for at anvende vedligeholdelsesplaner

Interviews har kortlagt følgende udsagn
Vi har ingen vedligeholdelsesplan.
Vi ved ikke om der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan.
Vedligeholdelsesplan fra opførelse ligger i arkiv sammen med D og V materiale.
De forhold som der er skader på er ikke beskrevet i D og V planen.
Drift- og vedligeholdelsesplaner er for teoretiske.
De driftsrelaterede aktiviteter, så som rensning af tagrende m.m. fylder for meget i planer.
Der er ikke fokus på levetid af bygningsdele og komponenter.
Økonomioverslag er ikke realistiske.
Vi kan ikke overføre data til vores egne drift- og vedligeholdelsesplaner.
Det er ikke angivet, hvad der er kritisk, hvis det ikke vedligeholdes.
Planen er ikke opdateret.
Vi laver vores egne planer.

3.2

FORMÅL
Projektets formål er, at udarbejde et vedligeholdelseskoncept, som er praktisk anvendeligt og
som kan være med til at forebygge og identificere mulige svigt og skader.
Projektet skal identificere og opsamle erfaringer for eksisterende byggerier og anvende denne
viden til forebyggelse af svigt og skader.
Det er med dette afsæt undersøgelsens formål, at undersøge og beskrive konkrete konstatererede svigt og skader i byggeriet og anvende denne viden, til at udarbejde vejledninger til brug i
det almene byggeri.
Ud fra de udvalgte projekter er der herefter gennemført interviews med nøglepersoner på projekterne.
Målet for analysen er:






3.3

at skabe fokus på værdien af operationelle drift- og vedligeholdelsesplaner.
analyse af byggeskadesager med svigt og sammenholde dette med de oprindelige vedligeholdelsesplaner fra byggeriets start.
at afdække barrierer for at vedligeholdelsesplaner fra byggeprojektet anvendes i driften.
at afdække metode til udpegning af kritiske fejl og svigt, som kan udvikle sig til en
egentlig skade.
at formidle resultat og viden.

METODE OG FORUDSÆTNINGER
I dette afsnit gøres rede for den anvendte metode i undersøgelsen. Med metodeafsnittet skabes
størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om forudsætningerne for undersøgelsen, således at
resultaterne formidles på en måde, hvor det samtidig klart fremgår, hvordan de er fremkommet.
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Ikke mindst med henblik på at undersøgelsens resultater skal anvendes i det videre arbejde med
konkretisering af indhold og metode for en ny vedligeholdelsesplan.
Undersøgelsen er overordnet gennemført som en casebaseret undersøgelse af skader fra Byggeskadefonden,
suppleret med egne erfaringer og interviews.
Der er tale om en kvalitativ analyse baseret på desk
research og interviews med nøgleaktører, jf. tabel 1
nedenfor.
Undersøgelsens centrale omdrejningspunkt er ”vedligeholdelsesplanen”. I praksis anvendes den på forskellige måder og håndteres forskelligt afhængigt af, om man er en
andelsboligforening eller et administrationsselskab med
flere ressourcer.
Leif Hansen bygherrerådgivning har derfor anlagt en relativt bred og åben tilgang med fokus på
at dække samtlige emner, som er beskrevet i afsnittet om formål ovenfor.
Hvert enkelt emne har været operationaliseret i et antal konkrete spørgsmål i form af semistrukturerede interviewguides. Undersøgelsen er gennemført som en kombination af personlige interviews, telefoniske interviews og gennemgang af relevant materiale fra de enkelte projekter.
Undersøgelsen omfatter konkret følgende cases.
Tabel 1: Case oversigt

Casenavn

BYGNINGSEJER

ADRESSE

SKADETYPE CASES

A/B Sønderbygaard

A/B Sønderbygaard

Åparken, Holsted

Udfaldne murværksfuger

Firgårde

Skanderborg Kommune

Hårbyvej, Ry

Udfaldne murværksfuger

Ryes Plads

Boligkontoret Fredericia

Sjællandsgade,
Fredericia

Utæt undertag og råd i
vinduer

Comfort House

Himmerland Boligforening

Nybrogade mv., Aalborg

Hårdttræsvinduer
vrider sig

Lundsager

Boligselskabet BSB,
Ringe

Lundsager, Ringe

Tagsten smuldrer

A/B Helgoland Strandpark

A/B Helgoland Strandpark

Øresundsvej, København

Råd i vinduer.
Revner og bagfald ved
altanplader

Pilegårdsvej

Arbejdernes Boligselskab
i Gladsaxe

Pilegårdsvej, Herlev

Tæring ved udvendige
trappetårne

Engbuen I og II

Lillerød Boligforening,
Afd. 17

Engbuen, Allerød

Grundfugt

Mølletorvet

Fællesorganisationens
Boligforening

Mølletorvet mv., Slagelse

Råd i altanvinger

Frødalen

Lejerbo

Frødalen, Hillerød

Stabilitet, træfacader,
grundfugt, skimmelsvamp, badeværelser,
knirkende gulve, ventilation, fjernvarme

Leif Hansen bygherrerådgivning har i forhold til valg af interviewpersoner, tilstræbt at tale med
respondenter, som repræsenterer både Byggeskadefonden, bygherren og driftherren.
Bygherrerne har typisk været repræsenteret ved en driftsinspektør, ejendomsfunktionær eller lignende.
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I praksis er der i dialog med bygherren foretaget et valg af relevante interviewpersoner ud fra et
hensyn til erfaring med projektet og tilstedeværelse i organisationen i dag.
I Byggeskadefonden har der primært været interviews med projektledere og sagsbehandlere af
skadesager.
Forud for dataindsamling om de enkelte cases er gennemført et omfattende studium af relevant
skriftligt materiale, herunder:






Byggeskadefondens årsberetning.
Rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tidligere By, Bolig og Landdistrikter - Den almene boligs egenkontrol. Samt Den almene boligsektors effektivisering.
Rapport fra Dansk Byggeri om svigt i byggeriet.
FRI ” State of Nation 2013” udarbejdet af Rambøll i 2012.
Hvidbog om renovering fra 2011, udgivet af Bygherreforeningen og GI.
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4.

TVÆRGÅENDE ANALYSE
Leif Hansen bygherrerådgivning præsenterer i nedenstående afsnit resultaterne af den tværgående analyse af cases. Analysen indledes med, at præsentere et overblik over de analyserede cases (4.1). Overblikket er baseret på de konkrete case beskrivelser i bilag, som kan læses for
yderligere information.
Derudover er der medtaget nogle overvejelser, om valg af udbudsform har indflydelse på risiko
for svigt og mangler, afsnit 4.2.
I afsnit 4.3 beskrives, om der i de pågældende cases er vurderet, om skaderne er kritiske eller
ej, samt om der er foretaget et løbende vedligehold, som kan minimere svigt eller skade.
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4.1

OVERBLIK OVER DE ANALYSEREDE CASES
Tabellen nedenfor er en indledningsvis oversigt over cases med fokus på den enkelte cases skadetype, årsag, driftsforhold, projektstadie og beskrivelse
af udbedringsomkostninger hvor disse er oplyst.

DANSKE CASES

Projekt

Skadestype

Projektstadie

Årsag

A/B Sønderbygaard
Åparken 78
6670 Holstebro
10 boliger i 5 dobbelthuse
Ca. 927 m2

Udfaldne murværksfuger.

Færdigbygget og i
drift.
Opført i 2003.
Skade anmeldt til fonden i 2012.

Fejl i udførelsen, fuger
ikke komprimeret.
Fejl i lodposter ingen fugetætning.

Firgårde
Skanderborg
Kommune
Hårbyvej 1
24 boliger og fælleshus
1724 m2

Udfaldne murværksfuger.

Færdigbygget og i
drift.
Opført 2008.
Skade anmeldt i 2013.
Skade er under udbedring i 2015.

Ryes Plads
Boligkontoret
Fredericia
Sjællandsgade 54
Fredericia
5 boliger

Defekt undertag.
Råd i vinduer.

Færdigbygget og i
drift. Opført i 1993.
Anmeldt i 2013.

Projekterings- og udførelsesfejl, der er ikke taget højde for at aggressivt miljø.
Byggeriet er opført i vinterperiode og der er ikke
taget højde for dette.
Manglende murkroneafdækning.
Gipsundertag ved tagfod,
materiale er ikke velegnet som undertag.
Monarfolundertag med
store huller ved gennemføringer.
Vinduer er ikke vedligeholdt.

Foreligger der driftsplan fra opførelsen

Driftsplan fulgt

Andet

Nej, ikke muligt at fremskaffe.

Nej, der er ikke dokumenteret løbende drift af bygningsdelen.
Der er ikke udført forebyggende
vedligehold.

Nej, ikke muligt at fremskaffe.

Nej, er ikke dokumenteret
Der har været forsøg på udbedring.

Skade er tvivlsomt
forsøgt afhjulpet efter 5-års eftersyn,
men ikke udført korrekt.
Udbedringsomkostninger skønnes til
50.000 kr.
Udbedringsomkostninger skønnes til
180.000 kr.

Ja.
Drift- og vedligehold af
undertag er ikke medtaget i plan
Det fremgår, at vinduer
skal malerbehandles
”Informationer er givet af
driftspersonale, plan er
ikke modtaget”.

Nej.
Vinduer er ikke malerbehandlet
som beskrevet.
Undertag fremgår ikke af driftsplan.

Monarfol, huller
burde være udbedret jf. 5-års rapport
Vinduer er forsøgt
afhjulpet, der var ingen skader ved 5års eftersyn.
Udbedringsomkostninger ca. 700.000
kr.
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Projekt

Skadestype

Projektstadie

Årsag

Foreligger der driftsplan fra opførelsen

Driftsplan fulgt

Andet

Comfort House
Himmerland boligforening
Nybrogade 5 mfl.
9000 Aarhus
49 boliger

Skade på
408 hårdtræselementer som vrider sig.

Færdigbygget, i drift.
Opført i 2000.
Anmeldt i 2009.

Ja.
Rådgiver angiver, at vinduer er vedligeholdelsesfri,
dette modsiges efterfølgende i rapport fra Teknologisk Institut.

Ja.
Der er ikke beskrevet vedligehold.

Skade kunne have
været begrænset ved
normal vedligehold.
Udbedringsomkostninger 9 mio. kr.

Lundsager
Boligselskabet
BSB- Ringe
Lundsager 11
5750 Ringe
5 boligblokke
Ca. 1455 m2

Tegltagsten
smuldrer.

Færdigbygget og i drift.
Opført i 2000.
Anmeldt i 2014.
Udbedret i 2014.

Vinduer er ikke udført
efter vinduesindustriens
tekniske bestemmelser.
For slanke profiler og
fejl i fiberhældning i
profiler. Rådgiver oplyser, at vinduer er vedligeholdelsesfri.
Fejl i materiale. Der har
ikke været modtagekontrol på pladsen og defekte sten er lagt.

Nej, ikke muligt at fremskaffe.

Ja.
Der er ikke beskrevet vedligehold.

Udbedringsomkostning ca. 2 mio. kr.

A/B Helgoland
Strandpark
Øresundsvej 142
2300 København S
72 boliger

Råd i Velfac
vinduer.
Manglende
fugestørrelse
– på grund
af forkerte
vinduer eller
elementer.
Revner i altanplader.

Færdigbygget og i drift.
Opført i 2004.
Anmeldt i 2014.
Afhjælpning 2015.

Fugebånd er ikke udført
korrekt, vandrette fugebånd er ikke udført i
overlængde, fejl i opklodsning, vinduer passer ikke til elementhuller.
Altanplader er underdimensionerede.

Ja.
Fuger er indeholdt i driftsplan, men der er ikke anført kritisk vedligehold på
grund af manglende fuger
og defekte fuger.

Ja #Delvis# – men skade er
ikke behandlet i plan.
Altanplader er ikke nævnt i
driftsplan.

Pilegårdsvej
Arbejdernes Andelsboligselskab
i Gladsaxe
2730 Herlev
36 tagboliger
1500 m2
Engbuen I og II
Lillerødboligforening
Engbuen 1- 86
3450 Allerød
80 boliger

Tæring af
beklædning,
trappetårne,
bærende
konstruktion
skadet.

Færdigbygget og i drift.
Opført 1994.
Anmeldt 2013.
Ikke afhjulpet p.t.

Udførelsesfejl manglende korrosionsbeskyttelse, uhensigtsmæssig
konstruktion manglende
vedligehold, malerbehandling.

Nej, ikke muligt at fremskaffe

Nej.

Skade kunne være
begrænset ved særlig
vedligehold.
Udbedringsomkostninger vinduer ca.
150.000 kr.
Altanplader ca.
360.000 kr.
Fuger - omkostninger
ikke kendt, da det løses over almindelig
drift.
Udbedringsomfang
drift ca. 40.000 kr.
Udskiftning af trapper
ca. 1,4 mio. kr.

Vandindtrængning
under strøgulve, opstigende vand.

Færdigbygget og i drift.
Opført i 1994.
Anmeldt i 2007.
Udbedret 2010.

Omfangsdræn mangler.
Manglende oprensning
af sandfangsbrønde. For
lille faskine til regnvand.
Ikke korrekt sokkelhøjde.

Ja.

Ja, men ikke 100%, primære
årsag er fejlkonstruktion.

Udbedringsomkostninger ca. 4.0 mio.
kr.
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Projekt

Skadestype

Projektstadie

Årsag

Foreligger der driftsplan fra opførelsen

Driftsplan fulgt

Andet

Mølletorvet
Allerød

Rådskader i
altanvinger i
uventilerede
sidestykker.
Generelt
mange skader.
Stabilitet.
Forkert fald
på badeværelsesgulve.
Knirkende
gulve.
Facade i
ubehandlet
lærketræ.
Opstigende
grundfugt.
Skimmel i
stuelejligheder.
Manglende
ventilation i
boliger.

Færdigbygget og i drift.
Renoveret i 1994.
Anmeldt i 2012.
Afhjulpet i 2014.
Færdigbygget og i drift.
Opført i 1996.
Anmeldt i 2001.
Afhjulpet i 2005- 2009.

Ej trykimprægneret underlag, ej ventileret
konstruktion, utætheder
i fuger.
Stabilitet: Dårligt projekt og manglende tilsyn.
Forkert fald på badeværelsesgulve.
Manglende luft under
gulv, skyldes en projekteringsfejl.
Facadebeklædning i
ringe kvalitet.
Opstigende grundfugt,
skyldes manglende
dræn muligvis manglende hensyntagen til at
bebyggelsen ligger i
fugtigt område (gl.
mose).
Ventilation er ikke dimensioneret korrekt.

Ja, fuger er indeholdt.

Nej, der er ikke skiftet fuge som
beskrevet
Der er ikke lavet ny driftsplan
for vinger efter renovering.
Ja, delvis.
Skader var dog så omfattende
at drift ikke var tilstrækkeligt.
Der er ikke lavet ny driftsplan
for facader, men det er indarbejdet i driftsplanens budgetter
at facader malerbehandles
hvert 5 år.

Udbedringsomkostninger 870.000 kr. til
nye sidestykker, altanvinger.
Udbedringsomkostninger er over 100
mio. kr.

Frødalen
Boligselskabet
Lejerbo
Frødalen, Hillerød
3400 Hillerød
95 boliger i to etaper

Ja, men tager ikke højde
for kritiske forhold og er
ikke tilpasset endeligt projekt.
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4.2

OVERVEJELSER EJERFORHOLD OG UDBUDSFORM
Undersøgelse af almene boliger og andelsboligprojekter.
Leif Hansen bygherrerådgivning skal i den forbindelse kort gøre opmærksom på nogle substantielle forskelle i de typer af projekter, som har betydning
for skadesudvikling, idet vi kan se et svagt mønster i, at skader opdages før i almene boligforeninger med egen administration kontra andelsboligforeninger (datagrundlag er dog meget begrænset).
Projekt

EJERFORM

ADMINISTRATOR

RÅDGIVERE

UBUDSFORM

A/B Sønderbygaard
Holsted

Andelsboligforening

Egen administration

Ikke oplyst

Fagentreprise

Firgården
Skanderborg

Offentligt ejer Skanderborg kommune

Kommunalt egen
administration

SAHL Arkitekter A/S

Fagentreprise

Ryes Plads
Sjællandsgade 54
Fredericia

Boligkontoret
Fredericia

Boligkontoret
Fredericia

Brahe og Partnere
Arkitekter, Ingeniør
Strunge & Hartvigsen

Totalentreprise

Comfort House
Aalborg

Himmerland Andelsboligforening

Himmerland
Andelsboligforening

NCC

Totalentreprise NCC

Lundsager
Ringe

Boligselskabet BSB

Domea

COWI A/S
C & W arkitekter a/s

Hovedentreprise

AB Helgoland Strandpark
København S

Andelsboligforening

Ukendt

Tegnestuen Svalebæk
ApS
COWI A/S

Totalentreprise Hoffmann

Pilegårdsvej
Herlev

Arbejdernes boligselskab Gladsakse

AAB

Ikke oplyst

Totalentreprise E & B Nilsson (er gået konkurs)

Engbuen I og II
Allerød

Lillerød
Boligforening

Boligkontoret
Danmark

Arkitema,
Niras

Hovedentreprise Højgård & Schultz A/S

Mølletorvet
Slagelse

Fællesorganisationen

Fællesorganisationen

Ukendt- Lyngkilde på
lukning af altaner

1. etape totalentreprise.
2. etape fagentreprise.

Frødalen
Hillerød

Lejerbo,
Frederiksborg

Lejerbo

Tegnestuen Møllen,
Ingeniør Birk & Krogboe
nu (Alectia)

Udbudt i første omgang i totalentreprise, derefter udbudt i storentrepriser i to etaper.
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4.3

ANALYSE AF SKADESTYPER OG DV TILTAG
Undersøgelse af skadestyper viser, at der er områder der kan lokaliseres som kritiske, men undersøgelser viser, at der ikke har været driftsmæssig
fokus på skader og skadesudvikling.
Projekt

SKADESTYPE

OPFØRT / ANMELDT
TIL FONDEN

TAGER DV-PLANEN
HØJDE FOR KRITIKALITET

AFHJÆLPNING FORSØGT

EFFEKT VED AFHJÆLPNING

KUNNE DV ELLER
REPARATION HAVE
LØST/MINIMERET
PROBLEMET

A/B Sønderbygaard

Murværksfuger.

2003 / 2012

Nej

Ja efter 5-års eftersyn.

Ikke tilstrækkeligt
afhjulpet.

Ja.
Omkostning skønnes
til 50.000 kr.

Firgårde

Murværksfuger.

2008 / 2013

Nej

I mindre omfang.

Ingen.

Ja.
Omkostninger skønnes til 180.000 kr.

Ryes Plads

Undertag.

1993 / 2013

Nej

Nej heller ikke efter
at det er påpeget ved
5-års eftersyn

Ingen

Ja, malerbehandling
af vinduer kunne
være foretaget, undertag kunne være
repareret.

Comfort House

Hårdttræsvinduer
vrider sig.

2000 / 2009

Nej

Nej

Ingen

Ja, skade kunne
være begrænset ved
vedligehold.

Lundsager

Teglsten smuldrer.

2000 / 2014

Nej

Nej

Ingen

Nej, materialefejl.

AB Helgoland Strandpark

Vinduer, råd.
Fuger, defekte.
Revner i altanplader.

2004 / 2014

Nej

Ja delvis

Begrænset effekt

Ja, skade kunne
være begrænset
svigt/skade.

Pilegårdsvej

Tæring/rust i trappetårn.

1994 / 2013

Nej

Nej

Ingen

Ja, løbende vedligehold kunne have forebygget skade.

Engbuen I og II

Opstigende fugt,
faskiner underdimensioneret.

1994 / 2007

Nej

Ja delvis

Begrænset effekt

Ja, kunne være opdaget før og underdimensionerede faskiner kunne være udbedret.
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Projekt

SKADESTYPE

OPFØRT / ANMELDT
TIL FONDEN

TAGER DV-PLANEN
HØJDE FOR KRITIKALITET

AFHJÆLPNING FORSØGT

EFFEKT VED AFHJÆLPNING

KUNNE DV ELLER
REPARATION HAVE
LØST/MINIMERET
PROBLEMET

Mølletorvet

Rådskader i altaner.

1994 / 2012

Nej

Nej

Ingen

Ja, løbende drift ville
have reduceret
skade.

Frødalen

Facade i lærketræBadeværelser mangler fald på gulv.
Manglende ventilation, fugt og skimmel
mm.

1996 / 2001

Nej

Ja

Begrænset effekt

Ja delvis, skader er
dog så omfattende,
at almindelig drift
ville være utilstrækkelig.
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4.4

EJER OG UDBUDSFORM
Interviews og analyser viser, at der i ejendomme som administreres og ejes af samme selskab,
er større fokus på drift af ejendommen, og driftspersonalet er bedre orienteret om stand og økonomi i boligafdelingerne.
Vores analyse viser ikke nogen forskel i vedligeholdelsesstand eller antal svigt, mangler og skader, hvad enten ejendommen drives af egen ejer eller administrationsselskab.
Ejerforholdet kan dog få en betydning, når vi taler om andelsboliger, hvor der ikke er en professionel administrator.
I disse ejendomme er vedligeholdelsesstanden meget afhængig af enkeltpersoner i bestyrelserne
eller om de anvender eksterne teknikere til at stå for vedligehold og udarbejdelse af systematiske
planer.
Driftsniveau er dog meget afhængigt af boligafdelingernes/andelsboligernes overordnede økonomi, idet driftsplaner ofte udarbejdes efter den økonomi der er til rådighed og ikke efter det behov til vedligehold, der er i den pågældende boligafdeling.
Stort set alle de boligafdelinger som indgår i undersøgelsen, har et drift- og vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.
I administrationsselskaberne er det oftest en driftsinspektør eller en byggeafdeling der varetager
drift og renovering af ejendommene. Disse oplyser, at de har et ansvar for en portefølje af ejendomme og varetager større ombygninger mv.

Fagentreprise/totalentreprise
Gennemgang af cases. De analyserede ejendomme er enten opført i fagentreprise eller totalentreprise. Analysen viser, at der er en overvægt af fejl, mangler, svigt og skader i byggerier, der
er opført i totalentrepriser.
Kendetegnende for totalentrepriser er, at bygherre/driftherre kun i meget ringe omfang har været med til at vælge materialer og definere byggeriet.
Manglende engagement i byggeperioden fra bygherrens/driftherrens side, samt det forhold at totalentreprenøren har en økonomisk fordel ved at vælge billigere materialer eller ringere kvalitet
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er med til, at der indbygges materialer, som kræver mere vedligehold i driftsperioden eller nedsætter levetiden.
F.eks. at underlag for facadebeklædning ikke er trykimprægneret, betyder at facadens levetid
ikke er 40-50 år som forventet men kun 20-25 år.
Driftsplanen som afleveres ved aflevering, viser nødvendigvis ikke dette forhold.
Konklusion ejer og udbudsform:
Hvis driftspersonalet og boligafdelingen ikke er klar over, at de faktisk modtager en ringere bygning end forventet, er der ikke den nødvendige fokus på at vedligeholde korrekt.
Tendensen viser, at såfremt boligselskabet selv ejer sine bygninger, er der større kendskab til
både ejendom, økonomi og drift.
Det ser ud til, at ejendomme som er opført i totalentreprise, har flere fejl og svigt, som påvirker
driften og boligafdelingens økonomi.

4.5

DRIFTSPLANER
Vores analyse af drift- og vedligeholdelsesplaner viser:
At D & V planer fra opførelsen i ældre byggerier stort set ikke forefindes.
Der udarbejdes kun meget sjældent nye driftsplaner i forbindelse med renoveringsprojekter, og
hvis der afleveres driftsplaner, omhandler de kun den renoverede bygningsdel.
I byggerier som støttes af enten Landsbyggefonden eller Byggeskadefonden forefindes der driftsplaner, men de er generelt ikke ude hos driftspersonalet og driftspersonalet er ikke blevet instrueret i, hvad der er nødvendigt at vedligeholde.
De årlige driftsplaner som udarbejdes i forbindelse med budgetlægning, har kun i ringe grad taget udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt at udføre.
Der er stort set et efterslæb i alle de ejendomme, som er medtaget i undersøgelsen og dette er
ikke synliggjort.
Ingen af de analyserede drift- og vedligeholdelses planer har medtaget kritiske ”bygningsdele,
som skal være under særlig observation” i drift fasen.
Interviews med ejendomsfunktionærer og analyser viser, at den årlige driftsplan som udarbejdes
i forbindelse med budgetter, oftest udarbejdes efter oplæg fra ejendomsfunktionæren.
Kun i meget specielle tilfælde udarbejdes oplæg af eksterne teknikere.
Ejendomsfunktionærer og driftspersonalet har oftest en håndværksmæssig baggrund, som f.eks.
murer, tømrer, gartner eller er ufaglærte, som har taget en ejendomsteknikeruddannelse.
De oplyser, at de har travlt, at de har fokus på lejerhenvendelser, daglig pasning af udearealer
og tekniske installationer og kun i ringe grad har fokus på bygningsvedligehold.
Ejendomsfunktionærerne passer ofte flere ejendomme og der er stor personaleomsætning.
I interviews fremgår det, at ejendomsfunktionærerne ikke ligger inde med de oprindelige driftsplaner på ejendomskontoret. Hvis de findes er opfattelsen, at de er ubrugelige.

4.5.1 Konklusion driftsplaner
Af nedenstående figur fremgår en sammenfatning af de informationer og erfaringer, der er kommet til udtryk ved interviews omkring vedligeholdelsesplaner/driftsplaner.
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Figur 4 - Sammenfattende erfaringer

SPØRGEOMRÅDE

KONKLUSION

Adspurgte

Driftspersonel

Hvad skal en driftsplan
indeholde

-

Udarbejdes der en ny
driftsplan ved renoveringsprojekter
Har I driftsplaner liggende og hvordan anvendes disse.

Ingen erfaring med hvad D & V plan skal indeholde.
Har kun i begrænset omfang kendskab til konsekvenser af
manglende drift.
.
Ja, men kun for det konkrete projekt.

.
-

Vi ved ikke hvor driftsplaner fra opførelsen er, måske i administrationen.
Vi har tegninger af byggeriet.
Årlige driftsplaner udarbejdes på baggrund af lejerhenvendelser og ønsker fra bestyrelserne.
Tilbud indhentes fra håndværker på konkrete arbejder

Uddannelsesforhold

-

Ejendomsfunktionærer er oftest håndværker, ufaglært, ejendomsservicetekniker eller inspektør - oftest med en tekniske
uddannelse.

1- og 5-års rapporter

-

Ved at der har været et eftersynsfirma, men har ikke set rapport og ved ikke hvad den indeholder.
Ja vi har set rapport – men det tager inspektøren sig af.

-

Konklusion:
De oprindelige driftsplaner anvendes ikke, og genbesøges ikke samt der sker ikke en systematisk opfølgning på fejl og svigt.
Der udarbejdes årlige driftsplaner i forbindelse med budgettering, men planerne er ikke udtryk
for det egentlige vedligeholdelsesbehov.
1- og 5-års eftersyn finder tegn på driftsmæssige svigt, men der er ikke fokus på forebyggende
vedligehold.

4.6

KVALITETEN
Udbedring af skader af Byggeskadefonden:
Interviews og casestudier viser, at der er en generel tilfredshed med kvaliteten og de valgte løsninger, som er valgt af Byggeskadefonden i forbindelse med udbedring.
Interviews viser, at det kommer bag på selskaberne, at der fratrækkes dækning for manglende
drift.
Analysen viser, at svigt som skyldes manglende vedligehold, kunne være undgået i de fleste tilfælde og skader kunne være begrænset eller mindsket.
Materialer
De fleste skader skyldes materialefejl, forkert indbygning eller manglende fokus på kritiske driftsområder.
Manglende modtagekontrol af byggematerialer er ligeledes en årsag til efterfølgende skader.
Materialer som ”erklæres vedligeholdelsesfri” er oftest ikke vedligeholdelsesfri, f.eks. teglstensfacader, træfacader af lærketræ, maghoni eller lignende, vinduer af hårdt træ, træ-alu vinduer.
Driftsfolk, bygherrer og rådgivere forblændes ofte over, at disse produkter er ”mirakelmaterialer”, og en sælger af de produkter oversælger ofte nævnte byggematerialer.
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Det glemmes ofte, at et vindue er opbygget af forskellige elementer, f.eks. i et træ-alu vindue
har glasset en levetid på 20 år, alu-vinduesramme 40-50 år, indvendig træramme 30 år og gummifuger 10-15 års levetid, beslag 10-20 år. Samlet set har vinduet kun en levetid, som det element med laveste levetid, medmindre det vedligeholdes.
Vi har i cases set følgende områder, som har været specielt kritiske:
Taggennembrydninger og sammenbygninger.
Fuger omkring vinduer/døre.
Fuger ved materialeskift.
Inddækninger ved fremspring/karnapper.
Udsat murværk og inddækning af samme f.eks. murkroner.
Ikke afprøvede materialer, hvor man ikke kender drift og levetider.
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4.7

KVANTITATIV ANALYSE
I dette afsnit redegøres kort for, om driftsplaner har haft en indvirkning på svigt, fejl, mangler og
skader og om en kritisk driftsplan ville have betydet et andet skadesmønster.

Metodisk note
Analysen var oprindeligt tænkt som en kvantitativ analyse af 3 til 4 udvalgte cases.
Analyse af hvorvidt den oprindelige driftsplan var udarbejdet af de projekterende teknikere inden aflevering
og kvaliteten af planen.
Konsekvens af skadesmønster både hvis den var fulgt og hvis den ikke var fulgt,
samt om det ville have haft en indvirkning på den anmeldte skade til Byggeskadefonden
Det har dog vist sig meget svært at modtage de oprindelige driftsplaner fra projektaflevering, men interviews
har kortlagt, at de afleverede driftsplaner er for teoretiske og ikke indeholder det, som driftsfolkene og administrationen har behov for.
Administrationsselskaberne udarbejder derfor deres egen, som anvendes i forbindelse med budgetlægning.
Analysen er derfor gennemført på basis af de kvalitative interviews, hvor det i muligt omfang er klarlagt, om
driftsplaner har levet op til de behov, som driftsfolk og administrationsselskaber har behov for.

De oprindelige drift- og vedligeholdelsesplaner som kontraktmæssigt skal udarbejdes af teknikere, er enten ikke afleveret til bygherren eller bygherren har ikke anvendt materialet på grund
af, at det er arkiveret, bortkommet eller fundet mangelfuldt, således at planer ikke kan anvendes
i driften.
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Tabel 4.1: Driftsplan oversigt

PROJEKT
A/B Sønderbygaard

Driftsplan modtaget

Driftsplan fulgt

Nej.
Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan i forbindelse med budgetlægning, men anmeldte forhold er
ikke omfattet af driftsplan.

Nej.
Der er ikke dokumenteret løbende
drift af bygningsdelen.
Der er ikke udført forebyggende
vedligehold.

Firgårde
Skanderborg Kommune

Nej.
Ikke mulig at fremskaffe.

Nej.
Der er løbende lavet udbedringer.

Ryes Plads

Ja.
Drift og vedligehold af undertag
er ikke medtaget i plan.
Det fremgår, at vinduer skal malerbehandles.
”Informationer er givet af driftspersonale, plan er ikke modtaget”.
Ja.
Der foreligger driftsplan fra opførelse.
Rådgiver angiver, at vinduer er
vedligeholdelsesfri, dette modsiges efterfølgende i rapport fra
Teknologisk Institut.
Nej.
Ikke muligt at fremskaffe, men
driftspersonale oplyser, at der
ikke er angivet noget i driftsplan
om vedligehold af tagsten.
Ja.
Fuger er indeholdt i driftsplan,
men der er ikke anført kritisk vedligehold på grund af manglende
fuger og defekte fuger.
Nej.
Ikke muligt at fremskaffe.

Nej
Vinduer er ikke malerbehandlet
som beskrevet
Undertag fremgår ikke af driftsplan.

Ja, foreligger, men ikke modtaget.
Ja.
Fuger er indeholdt.

Ja, men forhold er ikke nævnt i
driftsplanen.
Nej.
Der er ikke skiftet fuge som beskrevet.
Der er ikke lavet ny driftsplan for
altanside/vinger efter renovering.

Ja, den foreligger, men tager ikke
højde for kritiske forhold og er
ikke tilpasset endeligt projekt.

Ja, delvis.
Skader var dog så omfattende, at
drift ikke var tilstrækkeligt.
Der er ikke lavet ny rådgiverdriftsplan for facader, men det er
indarbejdet i boligafdelingens
driftsplan, som er udarbejdet
sammen med budgetter, at facader fremadrettet skal malerbehandles hvert 5. år.

Comfort House

Lundsager

Helgoland Strandpark

Pilegårdsvej
Engbuen I og II
Mølletorvet, Allerød

Frødalen, Hillerød

(Ja).
Der er ikke beskrevet vedligehold
af vinduer i driftsplan.

Nej.
Der er ikke angivet vedligehold af
tage.

Ja #Delvis# – men skade er ikke
nævnt i driftsplan.
Altanplader er ikke nævnt i driftsplan.
Nej.

Generelt er det konklusionen, at driftsplanen som afleveres af de projekterende teknikere ikke er
brugbar, og i hovedparten af cases foreligger driftsplanen ikke.
Bygherre oplyser, at materialet som er modtaget fra teknikerne oftest er uoverskueligt.
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Hvis materialet afleveres, arkiveres det ofte og er ikke tilgængeligt for driftspersonalet eller de
som udarbejder en opdateret driftsplan.
Bygherre oplyser, at det generelt er svært at modtage drift- og vedligeholdelsesmateriale fra entreprenører og teknikere i forbindelse med aflevering af et byggeri.
Generelt er de områder, hvor der opstår svigt på grund af manglende drift ikke nævnt i driftsplanen, eller der er angivet forkerte oplysninger. F.eks. at vinduer er vedligeholdelsesfri.
Vi har i gennemgangen af materialet ikke kunnet konstatere, om der er udnævnt områder som
kræver væsentlig drift/kritiske områder.
Boligadministrationsselskaber udarbejder deres egen drift- og vedligeholdelsesplan i forbindelse
med budgettering.
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5.

FREMADRETTEDE ANBEFALINGER
I dette afsnit har vi tilladt os at opsummere nogle af Leif Hansen bygherrerådgivnings observationer fra analysen og vores erfaringer med minimering af fejl og mangler, samt forhold som kan
forbedre driftsplaner generelt.
Anbefalinger:







At bygherren / driftsherren får ansvaret for udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner
i nyt alment byggeri, og at projekterende teknikere er behjælpelig med input data til planer.
At driftsherren anvender uvildige teknikere specialister i driftsforhold til, at forestå et
bygningssyn efter 2,5 år og igen efter 7- 8 år.
At eftersynet skal indeholde en risikovurdering af kritiske bygningsdele og en vurdering,
af om der på sigt kan udvikle sig skader.
At der i større omfang i forbindelse med bygningssyn anvendes termografering og andet
måleudstyr og evt. destruktive indgreb, hvis der er risiko for kritiske skader.
At der indføres systematisk projektgranskning herunder også drift granskning i almene
byggerier.
Antallet af fejl som findes i byggeskadefondens 5 års eftersyn er minimalt, hvorfor det
anbefales at ovenstående afløser byggeskadefondens 5 års eftersyn.

Øvrige forhold som vi vurder har indvirkning på vedligeholdelsesplaner og en professionel drift.












Organisering af driftsopgaver.
Kritiske områder skal afdækkes allerede i projektfasen.
Projektgranskning for drift- og vedligehold.
Digitale vedligeholdelsesplaner.
Synliggørelse af vedligeholdelsesefterslæb i PPV planer.
Risikoafdækning i alle faser i byggeriet.
Bygningsundersøgelser i driftsperioden.
Kritisk driftsgennemgang inden aflevering.
Fokus på modtagekontrol af byggematerialer på pladsen.
1- og 5-års eftersyn.
Udarbejdede master til driftsplaner i det almene byggeri.

Vores øvrige erfaringer
Det er vores erfaring, at mange faktorer kan være årsag til efterfølgende fejl, mangler og svigt i
byggeriet, men vi ser dog følgende tendenser:
I projekteringsfasen
Manglende projektgranskning.
Dårligt projekt og manglende materialekendskab og bygbarhed hos teknikere og bygherrer.
Manglende vurdering af kritiske bygningsdele og områder.
Udbudsfasen
Valg af udbudsform.
Der er en overvægt af bygninger opført i totalentreprise, som er behæftet med driftsvære konstruktioner og billige materialer denne udbudsform kræver en professionel bygherre, som kan
stille krav til totalentreprenøren.
I byggefasen
Manglende modtagekontrol på byggepladsen.
Dårlige og defekte byggematerialer indbygges i byggeriet.
Manglende kvalitetssikring af projektmateriale.
Manglende fagtilsyn på pladsen.
Manglende egenkontrol hos entreprenører.
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Afleveringsfasen
Der fokuseres på de synlige fejl og mangler.
Driftsfasen
Manglende systematisk drift af bygninger.
Manglende fokus på kritiske byggetekniske områder.
Manglende undersøgelser af tegn på svigt eller skade i tide.
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BILAG 1
CASEBESKRIVELSER
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6.

CASES
I nedenstående casesamling er følgende beskrevet:











A/B Sønderbygård, Holsted
Firgårde, Ry
Ryes Plads/Sjællandsgade, Fredericia
Comfort House, Aalborg
Lundsager, Ringe
A/B Helgoland Strandpark, København S
Pilegårdsvej, Herlev
Engbuen I og II, Allerød
Mølletorvet, Slagelse
Frødalen, Hillerød
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Sønderbygård, Holsted
Dobbelthuse i et plan. 10 boliger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i 2003.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2012.
Afhjælpning blev udført i 2013.
Anmeldte skader: Udfaldne murværksfuger og rådskader ved yderdøre.
Historik

Afhjælpning

Murværksfuger

Løse og udfaldne fuger er blevet fræset ud, og der er
lagt nye komprimerede fuger. Tilmed er gavlene blevet
overfladebehandlet, så de er mere vandafvisende.

Ved 5-års eftersynet blev udfaldne murværksfuger i fire
sydvestvendte gavle afhjulpet. Til trods for afhjælpningen fortsatte problemet.
Årsagen viste sig at være, at fuger generelt ikke er blevet komprimeret ved opførelsen i 2003. Det udførte reparationsarbejde er ikke af god håndværksmæssig udførelse.
Rådskader
Ved fire yderdøre opstod der rådskader i lodposter ved
sidepartier. Skaderne opstod nederst i lodposter, hvor
de stod på alubundstykke uden at være forseglet.

Rådskader i lodposter er afhjulpet ved lokale reparationer.
Drift før og efter
Ved aflevering af byggeriet modtog andelsboligforeningen nogle mapper med oplysninger om den indvendige
vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse var ikke beskrevet.
Andelsboligforeningen har siden da truffet aftaler med
håndværksmestre om en årlig gennemgang, så den løbende vedligeholdelse kan blive forbedret.

Det er forsøgt at forebygge skaderne ved malerbehandling af lodposterne, men dette havde ikke nogen betydelig effekt.
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Sammenfatning
Skaderne i murværket skyldes overvejende fejl ved udførelsen.
Rådskaderne i lodposterne ved dørene skyldes dårlig
konstruktion med manglende forsegling af endetræ.
Driftsmæssigt set var forholdene forsøgt afhjulpet, men
afhjælpningsarbejderne viste sig ikke at være udført i tilstrækkelig god kvalitet.

Med andelsboligforeningens nye aftaler med håndværksmestre om årlig gennemgang vurderes det, at
drift- og vedligeholdelsesarbejdet er blevet forbedret
væsentligt.

Udgifter
Håndværkerudgiften til afhjælpning er ikke endeligt opgjort. Det oplyses dog, at udgifterne ikke har været særligt betydelige.
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Firgårde, Ry
Blandet bebyggelse. 24 boliger.
Entrepriseform ukendt af nuværende ejer. Afleveret i 2008.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2013.
Afhjælpning udføres i sensommer og efterår 2015.
Anmeldte skader: Defekte og udfaldne murværksfuger
og stedvist nedbrydning af murværk.
Historik
Der opstod skader i murværksfuger i udvendigt blankt
murværk. Skaderne var af varierende karakter alt efter
beliggenhed i forhold til påvirkninger i åbent landbrugsland med moderat til aggressiv miljø.

Det nævnes også, at murkroneinddækninger ikke var
udført forskriftsmæssigt korrekt.

Afhjælpning

I områder i moderat miljø var skaderne defekte fuger i
mindre omfang. I områder i aggressivt miljø med moderate påvirkninger var skaderne defekte og udfaldne fuger. I områder i aggressivt miljø med store påvirkninger
var skaderne defekte og udfaldne fuger samt nedbrudt
murværk.

Afhjælpning igangsættes i sensommeren 2015. Følgende er planlagt:

Det skønnes, at skaderne er forårsaget i kombination af
følgende årsager:

Defekte fuger uden alvorlige skader afhjælpes i forbindelse med almindelig drift.

-

Manglende vejrligsforanstaltninger under opførelsen (vinterbyggeri).
Der er ikke taget tilstrækkelig højde for murværk i aggressivt miljø.

Indledningsvis skal der foretages analyse af anvendt
opmuringsmørtel. Herefter kan fugemørtel til reparationsarbejder vælges.

Hvor der er defekt murværk, udfræses løse og udfaldne
fuger, og løse sten fjernes. Efter rensning og forvanding
af murværket, lægges nye fuger som komprimeres.
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Drift før og efter

Sammenfatning

Nuværende ejer er ikke bekendt med DV-materiale fra
byggeriets aflevering.

Der er tale om skader, der er opstået som følge af flere
uheldige sammenfald.

I forbindelse med Byggeskadefondens gennemgang
anvises det, at der fremover skal være skærpet drift og
vedligehold da miljøpåvirkningerne er betydelige samtidig med, at murværket er meget udsat på disse bygninger uden udhæng.

Manglende vejrligsforanstaltninger ved vinterbyggeri
ses som den primære årsag, men der er ikke tvivl om,
at beliggenhed, miljøklasse og ringe konstruktiv beskyttelse også spiller ind.

Det påregnes, at der fremover skal foretages 1 årlig inspektion. Derudover er der en fastansat pedel på stedet.

En del af skadesområderne kan afhjælpes ved øget
vedligeholdelse af fuger. Skærpet tilsyn og løbende reparation af fuger bør derfor også indgå i DV-materialet
efter afhjælpning.

Udgifter
Håndværkerudgiften til afhjælpning anslås at beløbe sig
til i alt 180.000 kr., svarende til en udgift på omkring
7.500 kr. pr. bolig.
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Sjællandsgade 54B, Fredericia
Byhus i tre etager. 5 boliger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i slutningen af 1980’erne.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2013.
Afhjælpning udføres i 2015.
Anmeldte skader: Utæt undertag samt råd i vinduer og døre.
Historik

Vinduer og døre

Undertag

Særligt i bundstykkerne var der meget fremskredne rådskader.

Huset er opført med undertag af gipsplader på den nederste del af taget (op til og med kviste). Undertaget er
Monarfol på den øverste del af taget.
På gipspladerne er kartonen gået løs mange steder, og
gipsen smuldrer. Undertag af Monarfol er udført uden
tætning ved gennemføringer. Der er heldigvis ikke opstået skader i forbindelse med utæthederne i Monarfolundertaget.

Vinduer og døre har formodentlig indeholdt en del
splinttræ. Derudover forelå der ikke oplysninger om udført vedligeholdelse med malerbehandling. Meget tyder
på, at det ikke er blevet udført.
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Drift før og efter
Der har ikke været udført drift og vedligehold i forbindelse med undertaget. Hverken for den ikke synlige del
ved skråvægge, eller for den synlige del i åbent tagrum.
Som nævnt vedrørende rådskaderne i vinduer og døre
var der ingen oplysninger om, og heller ingen tegn på,
at der var udført vedligeholdelsesarbejder.
Da afhjælpning ikke er afleveret, er der endnu ikke udarbejdet plan for drift og vedligehold. Da de valgte løsninger vurderes at være meget solide, forventes minimale udgifter til drift og vedligehold.
Sammenfatning
Undertaget må siges at være udført af uegnet materiale, hvad gipsundertaget angår. Gipsplader anvendes
ikke længere som undertag.
Udførelsen af Monarfolundertaget har desuden været
behæftet med fejl, om end der på opførelsestidspunktet
ikke var udbredt håndværksmæssig tradition for undertage af banevarer, og forskrifterne for udførelsesdetaljerne var også noget sparsomme.
Afhjælpning
Det er valgt at udskifte taget. Nyt undertag bliver fast
undertag på tagbrædder.
Vinduer og døre udskiftes også. Der er valgt træ-aluvinduer.

Beskrivelsen af rådskader i vinduer og døre tyder mest
af alt på, at skaderne er opstået som følge af manglende malerbehandling. Dårlig trækvalitet kan også
have haft en betydning, men skadernes omfang og karakter må vurderes at have været langt mindre alvorlig,
hvis der løbende var blevet foretaget malerbehandling
og reparation.

Udgifter
Udgifter til afhjælpning er vanskelig at fastsætte, da huset indgår i en samlet bebyggelse (sammenbyggede
byhuse af meget forskellig alder), hvor alle tage samt
vinduer og døre udskiftes.
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Comfort House, Aalborg
Bebyggelse i fire etager plus penthouse. 100 boliger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i 2000.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2009.
Afhjælpning udføres i 2015.
Anmeldte skader: Hårdtræsvinduer vrider sig.
Historik
Ved alle bebyggelsens vinduer opstår problemer med at
vinduerne vrider sig. Vinduerne bliver utætte og kan
vanskeligt åbne og lukke.
I det oprindelige projektmateriale og materialet for drift
og vedligehold er det beskrevet, at vinduerne er vedligeholdelsesfrie.
I 2005, dvs. efter 5 år, bliver der foretaget en undersøgelse af vinduerne af Teknologisk Institut. I rapporten
beskrives problemer med vridning og skævhed ikke.
Rapporten beskæftiger sig udelukkende med overfladebehandlingen.
At vinduerne slår sig, viser sig dog ikke kun at skyldes
manglende malerbehandling, men også at profilerne er
for slanke, og at der er fejl i fiberhældningen.

Afhjælpning
I 2005 foreslår Teknologisk Institut metoder til afrensning og overfladebehandling. Sådanne tiltag bliver dog
ikke udført. At disse arbejder ikke gennemføres kan
måske skyldes fravalg, da denne behandling ikke afhjælper svagheden ved for slanke profiler.
I 2009 foreslår Byggeskadefonden udskiftning af alle
vinduespartier. Udskiftningen udføres i 2015.
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Ved udskiftning vælges overvejende nye vinduer i
100% aluminiumskonstruktion. Hermed opnås både forbedret styrke og et minimeret behov for vedligeholdelse.

Sammenfatning

Drift før og efter

Sådanne forhold er selvsagt vanskelige at rette op på
ved drift og vedligehold. Ikke desto mindre kan det vurderes, at løbende malerbehandling kunne have medført
længere levetid og mindre udbredelse af alvorlige skader.

Ved aflevering af byggeriet blev der også afleveret materiale vedrørende drift og vedligehold. Materialet kan
dog ikke lokaliseres efter boligselskabets flytning og efter skift mellem flere inspektører.
Da udskiftning pågår, er der endnu ikke modtaget vejledning for drift og vedligehold af de nye elementer,
men da der overvejende er valgt nye elementer i aluminiumskonstruktion, vil kravene til drift og vedligehold
være minimerede.

Den overvejende årsag til skaderne må siges at være,
at vinduerne er fejlkonstruerede.

Udgifter
Afhjælpning er budgetteret til ca. 9 millioner kroner, svarende til en udgift på omkring 90.000 kr. pr. bolig.
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Lundsager 11-45, Ringe
Rækkehuse i et plan. 18 boliger.
Opført i hovedentreprise. Afleveret i 2000.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2012.
Afhjælpning blev udført i 2014.
Anmeldte skader: Tagsten smuldrer.
Historik
Problemer med smuldrende tagsten begyndte at vise
sig efter forholdsvis få år. Boligselskabet foretog mange
reparationer med udskiftning af enkelte tagsten, men
trods dette var det ikke muligt at holde tagfladerne intakte.
Årsagen til skaderne er at kvaliteten af tagstenene ikke
er tilstrækkelig god. Leret har været urent, af ringe kvalitet, og brændingen har været uregelmæssig.

Afhjælpning
Byggeskadefonden foreslog totaludskiftning af ca. to
tredjedele af tagfladerne og delvis udskiftning ved den
sidste tredjedel.

Boligselskabet besluttede dog, at lade tagstenene totaludskifte ved alle tagflader, og at få lagt nyt undertag i
forbindelse med udskiftningen.

Drift før og efter
Boligselskabet har fra start lagt en 10 års plan for drift
og vedligehold. Som nævnt var problemet med smuldrende tagsten dog for stort til at kunne løses ved almindelig drift og vedligehold.
Efter afhjælpningen indgår tagene stadig i planen for
drift og vedligehold. Dog er budgettet for taget reduceret, da der ikke løbende er så kostbare skader, som da
tagstenene smuldrede.
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Sammenfatning
Skaderne ved tagene skyldtes produktionsfejl i anvendte materialer.
Vedligeholdelse ved udskiftning af defekte tagsten i bebyggelsens første tid, viste sig ikke at have tilstrækkelig
effekt.

Efter totaludskiftning af tagfladerne foretages der fortsat
vedligeholdelse, hvor det nu kan konstateres, at udgifterne til arbejdet er langt mindre end tidligere.

Udgifter
Afhjælpningsarbejderne har i alt kostet omkring
2.000.000 kr., svarende til en udgift på omkring 111.000
kr. pr. bolig.
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A/B Helgoland Strandpark, København S
Bebyggelse i tre etager. 72 boliger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i 2004.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2014.
Afhjælpning udføres i sensommer og efterår 2015.
Anmeldte skader: Råd i vinduer og revner i altanplader.
Historik
Vinduer
Skader ved vinduer opstår typisk ved vestvendte høje
vinduespartier i trapperum. Der er tale om Velfac 200
vinduer monteret med ekspanderende fugebånd.
Skaderne er ikke registreret ved 1-års eller 5-års gennemgang. En nærmere undersøgelse i 2014 viser tre
typer skader.
Den ene type opstår, hvor vindueselementer er stillet
oven på hinanden, og hvor det vandrette fugebånd er
monteret sådan, at det ”gennemskærer” de lodrette fugebånd langs murfalsene. Hermed er de lodrette fugebånd brudt, og der kan presses vand ind bag ved fugebåndene. De vandrette fugebånd er desuden skåret
uden overlængde, hvilket også er medvirkende årsag til
utæthed.

Den anden type skader opstår ved vinduespartier, hvor
der ikke er fuget under underkarmen, og elementerne
er stillet ”knas på” soklerne – altså ingen tætning.
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Den tredje type skader opstår, hvor den udvendige belægning ligger højt, og hvor der samtidigt ikke er etableret drænrende i terræn langs med underkarmen.

Ud over de tre nævnte skadetyper findes også andre
fejl, som dog ikke har medført betydende skader. Det
drejer sig om forkert materiale til opklodsning, manglende vandnæseprofiler og sammenbygning af elementer uden fugetætning.
Altanplader
Hvad altaner angår, bliver fine revnedannelser og bagfald registreret ved to altaner i forbindelse med 5-års
gennemgangen, men der bliver ikke iværksat nærmere
undersøgelser eller afhjælpning
Ved undersøgelse i 2014 konstateres det, at alle altaner
er med bagfald på den udkragede del, og der ses algebelægninger i disse områder.

Rådskaderne i vinduerne har tilsyneladende ikke været
forsøgt afhjulpet i forbindelse med driften.
Dette kan måske skyldes, at skaderne har udviklet sig
langsomt uden at være synlige før de ”bryder igennem”
med synlige skader indvendigt på karmtræet.
Derudover skal det nævnes, at der efter aflevering har
været en række tvister, som har betydet, at andelsboligforeningen ikke har kunnet foretage ændringer i forbindelse med vedligeholdelse.

Derudover registreres der fine revner i pladernes oversider i området ud for understøtninger, som bærer den
udkragede del.
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der en drænrende. Her ligger dog en fordyring af projektet, da der ikke findes regnvandsledninger på denne
side af huset, hvor drænrenderne kan tilsluttes.
Altanplader
Der påklæbes kulfiberbånd på altanpladernes oversider. Herefter lægges et nyt cementbaseret afretningslag
med fald mod afløb.

Drift før og efter
Ved aflevering af byggeriet modtog andelsboligforeningen ikke en operativ driftsplan, men nogle få mapper
med løse datablade og lignende.
En granskning af projektet viser, at der på et sent tidspunkt i projekteringsfasen er taget beslutning om at udvide altanerne både i bredden og i dybden.
Det fremgår af projekteringsmaterialet, at der i denne
forbindelse blev indført et ekstra bærebeslag i projektet.
Det ekstra bærebeslag blev dog placeret, så det ikke
har været virksomt.
Ved granskningen af projektet findes ingen oplysninger
om hvorledes altandækkene er armeret.
Det nævnte bagfald væk fra afløbene skyldes nedbøjning i af altanernes udkragede del.

Afhjælpning
Afhjælpning igangsættes i sensommeren 2015. Følgende er planlagt:
Vinduer

I løbet af de første år efter overtagelsen lod andelsboligforeningen en rådgiver udarbejde en 10-års plan for
drift og vedligehold. I forbindelse med planen blev der
lagt budget for udgifterne til drift og vedligehold.

Sammenfatning
De fleste af rådskaderne i vinduerne synes at være udførelsesfejl i forbindelse med fuger. Hvor rådskader
skyldes lav indbygning i forhold til terrænhøjden, må det
dog vurderes, at der også kan være tale om fejl i projekteringen.
Rådskaderne, som opstod pga. fejl i fuger, kunne muligvis være undgået, hvis der havde været skærpet overvågning af fugerne. Sådanne tiltag er forklarligt nok ikke
iværksat al den stund, man ikke har været klar over problemets eksistens.

Rådskadede vinduer udskiftes.

Hvad revnedannelse i altanplader angår, vurderes det,
at der er skredet til undersøgelse og afhjælpning så
snart skaderne er blevet synlige.

Alle fuger ved vinduerne i opgangene udskiftes og udføres med elastisk fugemasse. Samtidig eftermonteres
vandnæseprofiler.

Andelsboligforeningen har fået udarbejdet en ny plan
for drift og vedligehold, da de ikke modtog en operativ
driftsplan sammen ved afleveringen af byggeriet.

Hvor vinduer er stillet knas på sokler, skæres soklen, så
der bliver plads til en fuge. Om muligt skiftes opklodsning til klodser af plast eller nylon.

Udgifter

Udvendig belægning sænkes, hvor den ligger for højt i
forhold til indgangspartierne. Såfremt der ikke kan etableres fald væk fra dør- og vindueselementerne, lægges

Håndværkerudgiften til afhjælpning anslås at beløbe sig
til i alt 510.000 kr., svarende til en udgift på omkring
7.000 kr. pr. bolig.
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Pilegårdsvej, Herlev
Tagboliger i to boligblokke. 36 tagboliger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i 1994.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2013.
Afhjælpning er endnu ikke udført.
Anmeldte skader: Tæring af trappetårne i stål.
Historik
Ved to trappetårne udført i stål opstod afskalning i maling på udvendig beklædning, hvilket medførte rust i beklædningerne. Epoxybelægningen på trappetrinene
havde dårlig vedhæftning. På andre overflader på trappetrinene blev galvaniseringen slidt af. Der opstod derfor også rust i trinene, hvor skaderne var værst i bunden af trappetårnene.
Ved de bærende konstruktionsdele i midten af trappetårnene opstod der ikke skader.
Afskalninger ved såvel beklædninger som trin skyldes
overvejende fejl i forbehandlingen før der blev malet og
lagt belægning. Endvidere skyldes skaderne også saltning.

Da trappetårnene var ca. 9 år gamle blev det forsøgt at
lægge nye belægninger på trinene, men holdbarheden
af denne afhjælpning var ringe. Der blev ikke udført andre driftsmæssige tiltag som kunne afhjælpe eller mindske skaderne.
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Undervejs blev sagen drøftet med entreprenøren, der
blev afholdt syn og skøn, og der blev indgået forlig. Entreprenøren gik imidlertid konkurs, og udbetaling skete
derfor ikke.

Afhjælpning
Afhjælpning er ikke udført. Økonomi og administrative
forhold begrænser mulighederne, men bliver forhåbentlig snart afklaret.

Sammenfatning
Skader i beklædninger og trappetrin skyldes primært
udførelsesfejl, da forbehandling ikke var udført korrekt.
Projektet må dog også kritiseres for at anbringe en forholdsvis sart konstruktion i et miljø, hvor der saltes om
vinteren, og hvor slid på trappetrin er stor.
Hvad drift og vedligehold angår, kunne der have været
udført bedre vedligehold i forhold til reparation af malerbehandlingen, og driften kunne have justeret brug af
vejsalt omkring trappetårnene.

Drift før og efter
Som nævnt har det været forsøgt at udskifte trinbelægninger, men forsøget faldt ikke godt ud. Derudover er
der ikke foretaget andre tiltag i forbindelse med drift og
vedligehold.

Udgifter
Afhjælpningsarbejderne anslås at beløbe sig til omkring
1.400.000 kr., svarende til en udgift på omkring 39.000
kr. pr. tagbolig.

Hvorledes driftsforholdene bliver efter afhjælpning, vil
vise sig, når omfang og metoder til afhjælpning er fastlagt nærmere.
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Engbuen I og II, Allerød
Bebyggelse i to etager. 80 boliger.
Opført i hovedentreprise. Afleveret i 1994 og 1995.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2007.
Afhjælpning udført i 2010.
Anmeldte skader: Vandindtrængning under strøgulve i 40 boliger.
Historik
Siden opførelsen var der problemer med fugtindtrængning under strøgulve. Problemerne viste sig overvejende efter perioder med meget regn.
Som følge af fugt under strøgulve opstod der angreb af
skimmelsvampe i de 40 boliger i stueplan.

Der blev iværksat undersøgelser, som blandt andet indbefattede undersøgelser af jord- og grundvandsforhold
samt undersøgelser af terrændækskonstruktioner, sokkel/fundament, dræn, faskiner og vandafledning.
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Resultaterne af undersøgelserne viste, at fugt i boligerne skyldtes underdimensionerede regnvandsfaskiner til nedsivning af tagvand. Faskinerne var dimensioneret efter reglerne på projekteringstidspunktet, men for
en del af faskinernes vedkommende var der fejl i beregningen af tagarealerne. Byg-erfa-blade, skrevet senere
end projekteringstidspunktet, redegjorde desuden også
for, at faskiner i denne type leret jordbund ville blive for
små ved dagældende regler.
Samtidig blev det konkluderet, at der var et forholdsvis
højt sekundært grundvandsspejl, at der ikke var omfangsdræn, at der stedvist var fald på terrænet ind mod
bygningerne, og at soklerne ikke var tætte.

I boliger i stueplan er strøgulve taget op, og der er udført affugtning samt skimmelafrensning.
Drift før og efter
Bebyggelsen har i hele forløbet været godt vedligeholdt.
Dog var alle tagvandsbrønde ikke lige godt oprenset.
Efter afhjælpning indgår tilsyn og oprensning af regnvandssystemerne i den faste plan for drift og vedligehold.
Sammenfatning

Afhjælpning

Sagen drejer sig primært om fejl i projektering og til dels
også i udførelsen.

Som det fremgår af historikken, har behovet for afhjælpning været stort. Der har også været syn og skøn og
Byggeskadefonden har også bidraget til løsning af de
mange problemer.

I denne sammenhæng skal det fremhæves, at der efter
afhjælpning er lagt en fast plan for drift og vedligeholdelse af systemerne for nedsivning og bortledning af
regnvand.

Fra faskinerne er der etableret overløb til kloak.
Udgifter
Derudover er der lagt omfangsdræn og sokler er blevet
fugtsikret. Der er også foretaget terrænregulering i et
ukendt, men formodentlig mindre omfang.

Håndværkerudgiften til afhjælpning anslås at beløbe sig
til i alt 4.000.000 kr., svarende til en udgift omkring på
50.000 kr. pr. bolig, når udgifterne fordeles mellem alle
boliger i bebyggelsen og ikke kun mellem de berørte
boliger i stueplan.
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Mølletorvet, Slagelse
Etageejendomme i 4 etager. 65 boliger.
Udført i to etaper. Første etape var i totalentreprise. Anden etape var i fagentreprise.
Afleveret i 1994-95.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden i 2012.
Afhjælpning blev udført i 2014.
Anmeldte skader: Rådskader i altanvinger.
Historik
Rådskader opstod i altanvinger som følge af at pladesamlinger ikke var udført med tilstrækkelig tætning.
Mod murværk var der heller ikke tætnet tilstrækkeligt.
Konstruktionen var kun delvist tætnet med fugemasse.
Ydermere var konstruktionen uventileret, så det vand,
der blev presset ind ved diverse utætheder, kunne ikke
løbe ud, og kunne heller ikke blive ventileret væk.
Rådskaderne opstod i træskellettet bag ved pladebeklædningerne. Både søm og plader løsnedes.
Skaderne opstod i begge etaper.

Afhjælpning
Ved afhjælpning er træskellettet og pladebeklædningerne udskiftet. Der er lagt vandnæseprofiler ind i de
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vandrette samlinger, og forkanten er udført i et metalprofil som sikrer tætheden på de udsatte udvendige
hjørner og ind mod altanerne.
Der er lagt nye elastiske fuger mellem nye beklædningsplader og murværket, og konstruktionen er nu
etableret med ventilation.

Før anmeldelse af skaderne var der ikke foretaget vedligeholdelse i form af udskiftning af fuger eller lignende.
Efter afhjælpning er der ikke udarbejdet plan for drift og
vedligehold af fugerne.

Sammenfatning
Rådskaderne i altanvingerne skyldes primært, at de har
været fejlkonstrueret. Bedre og mere omfattende vedligeholdelse af fuger kunne dog nok have forlænget levetiden.
Om udgifterne til vedligeholdelse af fugerne, her tænkes især på de øverste etager, kunne have stået mål
med værdien af forlænget levetid, kan dog vanskeligt
bedømmes.

Udgifter
Drift før og efter

Afhjælpningsarbejderne har i alt kostet omkring 870.000
kr., svarende til en udgift på omkring 13.500 kr. pr.
bolig.
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FRØDALEN, HILLERØD
Tæt, lav bebyggelse i to etager. 95 boliger i 17 bygninger.
Opført i totalentreprise. Afleveret i 1999.
Skader blev anmeldt til Byggeskadefonden fra 2001.
Afhjælpning blev afsluttet i løbet af 2009.
Anmeldte skader: Stabilitet, facadebeklædning, dræn/grundfugt, skimmelsvampeangreb, badeværelsesgulve, ventilation og fjernvarmerør.

Historik

Træbeklædte facader

Bebyggelsen har været ramt af mange og alvorlige skader. I starten var der uforklarlige fugtproblemer i mange
boliger. Man fik derfor installeret mekanisk ventilation i
samtlige boliger. Det har senere vist sig, at dette langt
fra var tilstrækkelig afhjælpning.

Det viste sig også i løbet af de første år, at lærketræsbeklædningerne på samtlige facader var åbne i mange
af de vandrette fer og not samlinger, og at kvaliteten af
brædderne var meget ringe med store revnedannelser,
kastninger og udfaldne knaster. Ved fodremmen var der
ikke monteret musestop, så der blev også konstateret
mus og rotter i isoleringen.

Stabilitet
I løbet af de første år opstod der revner mange steder i
vægge og mellem lofter og vægge. Ved en større undersøgelse fandt man frem til, at tagene ikke var forankret til fundamenterne. Problemerne skyldtes blandt andet også, at nogle betonelementvægge, som var blevet
delt i to stykker på byggepladsen (så de nemmere
kunne blive hejst ind), ikke var tilstrækkeligt stabile.

Det var foreskrevet, at beklædningen ikke skulle vedligeholdes med malerbehandling. Indledningsvis blev det
forsøgt at afhjælpe problemerne med malerbehandling
af udvalgte facader, men de grundlæggende problemer
ved fejlene i beklædningen kunne ikke løses ad denne
vej.
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Afhjælpning
Som det fremgår af historikken, har behovet for afhjælpning været stort. Der har også været syn og skøn og
Byggeskadefonden har også bidraget til løsning af de
mange problemer.
Stabilitet og facadebeklædning
Alle facader er blevet udskiftet, og mens dette blev foretaget, blev problemerne med manglende stabilitet også
løst. Herunder blev forankringer af taget ført ned i fundamenterne.

Omfangsdræn og skimmelsvamp
I sagens forløb fandt man også, at omfangsdræn var
blevet undladt selv om geotekniske forundersøgelser
havde vist behov for dræning. Hvad værre var, viste det
sig, var der udsparinger i fundamenterne, hvor stikdrænene skulle have været ført ind under terrændækkene,
og at forholdsvis store mængder vand trængte ind under husene via disse udsparinger.
Den afledte skade af disse fugtproblemer var fugt og
skimmel under alle strøgulve i stueplan.
Gulve
Hvad gulve angår, var der problemer med knirkende
gulve i det meste af bebyggelsen. Problemet skyldtes
blandt andet, at der ikke var tilstrækkelig højde under
strøerne til varmerørene, så strøerne var næsten skåret
helt over ved varmerørene.

Ved udskiftning af facaderne er der fortsat anvendt lærketræ, men der er valgt en bedre trækvalitet. Samtidig
har man tilføjet malerbehandling hvert 5. år i vedligeholdelsesprogrammet.

I badeværelserne viste der sig at være forkert fald på
gulvene.

Under udskiftning af facadebeklædningen blev store
dele af isoleringen også skiftet, så man kunne få fjernet
mus og rotter samt deres reder. Ved retablering af facader blev der monteret musesikring.

Fjernvarme

Omfangsdræn

I sagens forløb viste det sig ydermere, at boligerne næsten ikke kunne varmes op. Det blev forsøgt afhjulpet
ved regulering og udskiftning af diverse komponenter i
varmecentralen. Det viste sig dog, at årsagen var, at al
isolering ved alle fjernvarmerør fra varmecentralen og
ud til alle bygningerne var så våd, at den stort set ikke
havde nogen isolerende effekt.

I hele bebyggelsen er der nu etableret omfangsdræn,
og der er udarbejdet en plan for drift og vedligehold.
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I boligerne på 1. sal er der i stor udstrækning foretaget
løbende afhjælpning af knirkende gulve ved hjælp af
gulv jacks og diverse efterreparationer.
Badeværelserne var projekteret og opført under det tidligere bygningsreglement. Gulvbelægningen var vinyl,
og alle vægge, også i brusenichen, var med glasvæv
malebehandlet med vådrumsmaling.
Ved afhjælpningen i stueplan blev badeværelserne ændret således, at der blev etableret vådrumsmembran.
På gulvene blev der lagt klinker, og på væggene i brusenicherne blev der sat vægfliser.
I boligerne på 1. sal blev der lavet nye opkanter i vinylbelægningen, og i forbindelse med det løbende vedligehold, monteres der vægfliser i brusenicherne.
Fjernvarme
Alle fjernevarmeledninger i bebyggelsen er desuden
blev gravet op og udskiftet. Hermed er der ikke længere
problemer med opvarmning af boligerne. I vedligeholdelsesprogrammet indgår nu løbende service af varmevekslere, varmtvandsbeholdere, pumper osv.
Gulve, skimmelsvamp og badeværelser
Inde i boligerne har afhjælpningen også været omfattende. Alle strøgulve i stueplan blev taget op. Klaplaget
var opfugtet, så der måtte affugtes i flere uger i hver bolig, og der måtte renses for skimmelsvamp.
Arbejdet indebar blandt andet også nedtagning af køkkener.
Ved etablering af nye strøgulve i stueplan lykkedes det
at etablere bedre plads til varmerørene under gulvene.
Hermed blev gulvene mere stabile, og problemerne
med knirkeri var således løst.
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Drift før og efter
Ved byggeriets aflevering var der så godt som ingen
driftsplaner, men boligselskabet begyndte at skrive
driftsplaner, samtidig med at man forsøgte afhjælpning
af problemerne efterhånden som de viste sig.
For eksempel blev det forsøgt, at malerbehandle træfacader, men dette arbejde kunne ikke rette op på de
åbne fer- og notsamlinger og den meget ringe trækvalitet. Som nævnt har man, efter at der er monteret ny beklædning, indført malerbehandling hvert 5. år.
Efterhånden som afhjælpningsarbejderne er gennemført, er der blevet udarbejdet en helhedsplan for drift og
vedligeholdelsesarbejdet. Planen er fulgt op med et
budget.
Sammenfatning
Denne rapport forholder sig ikke til detaljerne i de
mange førte sager samt afgørelser i retten.
Overordnet set synes fejl i projektering og udførelse
overvejende at være årsag til de mange skader. Det tilføjes, at nogle af forholdene også synes at kunne have
været undgået i forbindelse med tilsyn under opførelsen.
En del af problemerne og skaderne blev indledningsvis
forsøgt afhjulpet af boligselskabet i forbindelse med driften i bebyggelsens første leveår. Det kan dog ikke konkluderes, om skader har været opstået som følge af fejl
eller mangler ved boligselskabets drift.

Udgifter
Afhjælpningsarbejderne har i alt kostet omkring 86 millioner kr., svarende til en udgift på omkring 890.000 kr.
pr. bolig.
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