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1. Indledning 

1.1. Formål 

I forbindelse med planerne om af foretage på tagudskiftning på Gl. Ladegaard er der blevet udført 

registrering af pulterrum, tørreloft, spidsloft og tagkonstruktion samt kobber på Manzard tag med 

henblik på fastlæggelse af skadesomfang samt omfang af følgearbejder i forbindelse en 

tagrenovering. 

Derudover er udarbejdet et økonomisk overslag over de forventede omkostninger ved en 

tagrenovering.  

Der er ligeledes foretaget en teknisk og økonomisk vurdering af muligheden for inddragelse af 

tagrummet til boligareal for lejligheder på 5 sal. 

Registreringen er foretaget den 4. og 5. december 2019 med efterfølgende rapportskrivning.  

Vejr: 

Onsdag d. 4. december 6 C og tørt med sol 

Torsdag d. 5. december 7 C og tørt overskyet 

 

Registreringen er udført af Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S. 

Registranter: 

- Bjørk Dannesboe, Bygningskonstruktør MAK 

- Simon Henriksen, Bygningskonstruktør MAK 

1.2. Bygningsdata 

Gl. Ladegård er opført i fra 1931 og er beliggende i København omkranset af Julius Thomsensgade, 

Herman Triers plads, Kleinsgade og Åboulevarden. 

Bebyggelsen er opdelt i 3 dele, jf. det originale tegningsmateriale fra www.filarkiv.dk  

Matrikelnumre: 
 

5479 Udenbys Klædebo Kvarter, København 
5480 Udenbys Klædebo Kvarter, København 
5481 Udenbys Klædebo Kvarter, København 
 

http://www.filarkiv.dk/
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1.3. Konstruktioner 

Tagkonstruktionen er traditionelt opført med hanebåndsspærfag på tag rem med Manzard. 

Manzard er beklædt med kobber mod gadeside og tegl mod gårdside. Tage på trapperum er 

beklædt med tagpap.  

Spær og hanebånd er opmålt til 125 x 125 mm, med en lægteafstand på 300 mm. Spær afstand 

svinger mellem 0,8 og 1,1 meter 

Tagteglstenene er vingetagsten fra et sjællandsk Teglværk. (Teglen er ikke mærket med navn) 

Gulvbrædder i pulterrum er høvlet fyr med fer og not, ca. 22x100 mm. 

Gulvbrædder på spidslofter er udskudsbrædder med fer og not, ca. 22x100 mm. 

Tagrummene er opdelt i 3 sektioner med murede brandadskillelser. Branddrøjheden er oplyst til at 

være BD60 og fremstår med murede brandkarme over tag.  

1.4. Definitioner 

For at undgå misforståelser er følgende termer anvendt i det efterfølgende: 

Tagrum: 

Skal forstås som etagen med pulterrum, også benævnt som tagetage. 

Bjælkelag: 

Etageadskillelsen mellem øverste bolig og tagrum. 

Tagkonstruktion: 

Skal forstås som hele taget og dens opbygning, fra tagfod til kip. 

Spidsloft: 
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Skal forstås som loftet over pulterrummene, der er adgang fra pulterrumsmellemgang til 

spidslofter via stige. 

Manzard:  

Skal forstås som den det af taget der knækker ned af facader på den øverste 5 etage. Manzarden 

er forsynet med kobberbeklædning og mod gaden, og tegl mod gården.  

Alle: 

Hvor der i det efterfølgende er beskrevet ’alle’ skal dette forstås som alle de områder hvor det har 

været muligt at foretage registreringer. 

1.5. Forudsætninger 

Registreringen er udført med følgende forudsætninger. 

At: 

- Eksist. lægter og tagsten udskiftes med nyt fast undertag. (brædder og pap) 

- Eksist. el-installationer bevares. 

- Eksist. afløbsinstallationer bevares og fornyes i nødvendigt omfang, samt kondensisoleres. 

- Eksist. antennemaster samt antenneanlæg demonteres og fjernes. 

- Eksist. pulterrum, tørrelofter og spidslofter bevares. 

- Eksist. skorsten bevares og renoveres, alternativt nedtages i loftrumsetagen med accept fra 

kommunen 

- Trapperum berøres ikke, dog skal der regnes med nye tagbeklædninger, samt udbedring af 

sætningsskader i murværket i tagetagen.  

- Eksis brandsektionsopdelinger i tagrum bevares. (BD60) 

- Øvrig brandsikring. 

- Eksis. Tagrender/rendejern og nedløb udskiftes til nye i kobber.  

Med baggrund i besigtigelsen, er tilstandsregistreringen opdelet i 10 fokusområder, som uddybes 

nærmere i kapitel 3. Registrering: 

1. Spær og lægter, hanebånd og tagrem, herunder tegl og understrygning og kobbermanzard. 

2. Pulterrumsvægge. 

3. Gulve i pulterrum og tørreloft. 

4. Isolering i bjælkelag mod underliggende lejlighed.  

5. Gulv på spidsloft. 

6. Vandtanke på hanebåndslofter. 

7. Manglende kondensisolering. 

8. Taggennemføringer. 

9. Skorstene. 
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10. Evt. udnyttelse af tagrummet til beboelse for 5 salslejlighederne.  

1.6. Registreringsmetoder 

Registreringen er udført ved visuel besigtigelse i alle inspicer bare områder, og omfanget er 

registret i onlineprogrammet ajour inspect, hvor bygherren har fået adgang til sitet.  

2. Omfang 

I alt er alle tagetager i alle 13 opgange blevet besigtiget. 

De pulterrum der var tomme og dermed åbne, er besigtiget, øvrige pulterrum er besigtiget fra 

trappestige, med indkig over pulterrumsvæggen.  

Det var ikke muligt at komme ind i rum til elevatorspil, samt se underlaget for Manzard og 

trapperums taget.  

Omfang af registrerede skader og mangler mv. er ligeledes sammenfattet i registreringsarket, som 

ligeledes er at finde online i programmet ajour inspect.  

https://mangor-nagel.ajoursystem.dk/ 

2.1. Usikkerhed 

Som det fremgår ovenfor har det ikke har været muligt at besigtige alle pulterrum 100%. 

Det kan derfor ikke afvises at der kan forekomme råd- eller fugtskader i de områder hvor 

registranter ikke har kunne opnå adgang. 

Der bør i hovedprojektet indarbejdes en passus om at alle spær, hanebånd skotrender mv. skal 

kontrolleres for råd- eller fugtskader inden lukning med undertag. (brædder og pap) 

3. Registrering 

3.1. Spær, lægter hanebånd og tagrem og tegl/understrygning samt Manzard 

Træværk i tagkonstruktioner er ramt af tidens tand og ælde men fremstår generelt fint. 

Der er ikke konstateret svamp eller tilsvarende. 

Der er en del områder som har været opfugtet men udtørret igen. 

Dog er der områder hvor der gennem længere tid har været fugtpåvirket, specielt over 

trapperumstage samt ved kehlpartier, her må forventes eventuelle rådskader når der åbnes op.  

 

https://mangor-nagel.ajoursystem.dk/
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Hanebånd og spidsloft  

 

  

 

Hanebånd og spidslofter fremstår generelt intakte, dog er der tydelige tegn på vandindtrængen, 

som er udtørret igen.  

Der må forventes indbygget forstærkning af dette knudepunkt i udførelsesfasen. Taget er gennem 

tiderne understrøget med tagkit, bitumen, polyuretanskum og senest mørtel. De to første 

understrygningsmaterialer skal undersøges for asbest i forbindelse med udbuddet, i form af en 

miljøscreening.  

Trapperums tage   

Trapperumstage bør undersøges nærmere i udførelsesfasen når der åbnes op, da disse har været 

utætte i samlingen med de skrå tagflader.   
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Grat og Kehlpartier  

  

 

Bræddeunderlag i eksist. skotrende er eftergået, og grat og kelspartiet virker tørre og friske. Alle 

Kehlpartier skal undersøges og evt. behandles med Boacol eller tilsvarende inden disse lukkes igen 

i udførelses fasen. 

Manzard taget mod gaden.  
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Kobbertage holder lang tid, og disse Manzard tage er ca. 88 år gamle. Når kobbertage bliver lagt er 

den kobberfarvet eller brune, efter en årrække bliver den irgrøn, og når den udtjent, tyndslidt og 

gammel bliver kobber en sort. Restlevetiden vedr. kobberet er vurderet til 10-15 år, men der er på 

nu værende tidspunkt tegn på små revnedannelser i kant zoner. Det samme gælder tagrender og 

nedløb som ligeledes er udført i kobber.  

Tegltaget 

  

Tegltaget på bygningen herunder Manzard taget mod gården fremstår nedslidt i overfladen. De 

første delamineringer/frostsprængninger i tegloverfladen er begyndt at vise sig. Restlevetiden 

anslået til 6-8 år med kontinuerlig eftergang af understrygningen. Problemet er ikke tagstenen i sig 

selv, med derimod de trælægter som teglstenen ligger af på. Lægterne er gennem længere tid 

blevet udsat for vand, og der dermed blevet svage. Tagstenene kommer derved til at ligge i buer, 

så de derved ikke skaber en tæt overflade, og derfor er hyppig understrygning nødvendig. I dag 

bruges noget kraftigere lægter til tegltage. Taginddækninger er mange steder utæt specielt i 

blæsevejr hvor regnvand bliver presset op under tagstenene, hvilket vil svække tagkonstruktionen 

inden for en kort årrække, i så fald man ikke foretager sig yderligere.  

Se venligst yderligere billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

TDC skabe 

Der forefindes TDC-skabe på alle lofter. TDC skabe er placeret på pulterrumsvæggen mod 

trapperummet og skal omplaceres ved en evt. udnyttelse af tagrummet til beboelse.  
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Aftræk 

Aftræk fra køkken og bad sker via molerselementer som samles på lofterne til fælles aftrækshætter 

over tag. Kanalerne er i meget dårlig stand, og det tilrådes derfor at nedtage disse, og udskifte 

disse med spirorør i stål fra gulv i nye fælles taghætter. Der er trukket antennekabler i igennem 

disse. 

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

3.2. Pulterrumsvægge 

Pulterrumsvægge fremstår fine 

I forbindelse med brandsikringen bør hulrum over pulterrumsdøre friholdes for at sikre en optimal 

røgventilation. 

  

3.3. Gulve i pulterrum  

Gulve i pulterrum er intakte, men bærer præg af vandindtrængen gennem taget. Der er ikke 

fundet råd eller svampeskader i gulvbrædderne.  

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   
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3.4. Isolering i bjælkelag 

Overalt i de 3 ”længer” forefindes indblæsningshuller for indblæsning af granulat. Hullerne er 

lukkede med perforerede stålskiver, disse vil fremover blive bevaret. Det kan konstateres at 

etageadskillelsen består af 8”x8” bjælkelag med ler indskud på indskudsbrædder.  

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

3.5. Gulv på spidsloft 

Gulve på spidslofter fremstår intakte, der er kommet en del vand ind på disse gennem taget, men 

dette er nået at tørre ud igen grundet den gode ventilation af tagrummet. 

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

3.6. Vandtanke på hanebånd  

På loftet ud mod Åboulevarden forefinder der flere vandtanke på hanebåndslofterne, det ser ikke 

ud som om disse tanke er i brug. 

  

3.7. Manglende kondensisolering 

Flere steder er der sket skader på gulvbrædder sandsynligvis pga. manglende kondensisolering på 

udluftede faldstammer fra toiletter. 

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

3.8. Taggennemføringer 

I hver opgang er der udover faldstammeudluftninger 1 stk. ventilationsafkast fra de 5 etager. Der 

er en enkelt jethætte fra et erhvervslejemål, som det blev nævnt indledningsvis forudsættes det at 

alle antennemaster bliver demonteret. 
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Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

3.9. Skorsten 

Der forefindes 1 stk. skorsten i hele karréen. Skorstenen bør fuger renoveres i forbindelse med 

tagrenoveringen, hvis denne ikke er i brug kan den med fordel nedtages med kommunens accept. 

På enkelte ejendomme i København må skorstene ikke nedtages, da disse har historisk værdi.  

Se venligst billeder i pkt. 5.1 registreringer.   

4. Konklusion 

Indledningsvis kan det konstateres at den eksist. tagkonstruktion (ekskl. lægter) er fundet frisk og 

i god tilstand, der ikke er registreret forekomster af svamp, insektangreb eller tilsvarende. 

Tagrummene fremstår kolde og vel ventileret. 

Områder på og omkring bærende træværk, som anført i online registreringen, og som stadig er 

opfugtet skal have fokus i udførelsesfasen. Der skal regnes med supplerende prøveudtag fra 

analyseinstitut. 

Brædder i trapperumstage er decideret rådne, og bør fjernes. 

Det anbefales at der i udbuddet afsættes et rådighedsbeløb. 

Faldstammer der udluftes over tag bør kondensisoleres, for at undgå dryp i underliggende 

lejligheder med de skader dette måtte afstedkomme. På faldstammer fra bad, Hvor 

kondensisoleringen er afbrudt af gulvbrædder på spidsloft bør der udskæres yderligere hvorefter 

den oven liggende isolering skubbes ned og tætnes mod den underliggende isolering. Resten af 

stykket mod underside tagteglsten skal der suppleres med ca. 0,5 m. isolering. 

Faldstammer samt kanalrør føres isolerede op i nye taghætter på tag. 

Det skal undersøges hvordan håndtering af blyinddækninger skal foretages. Der skal regnes med 

nye inddækninger omkring ventilationsafkast, kviste, trappetårne samt skorsten. 
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4.1. Anbefalinger 

 

Tagopbygningen 

Det anbefales at opbygge den nye tagkonstruktion med fast undertag, dvs.ru pløjede tagbrædder 

oven på de eksisterende spær som rettes op med tømmer på siden. Dette gøres for at styrke 

tagkonstruktionen og samtidige give underlag for det nye undertag. På undertaget monteres 

afstandslister og lægter, og herefter tegl. Tagkonstruktioner med fast undertag har meget lang 

levetid, og da levetiden på undertaget den samme levetid som nye tegl giver det god mening.  

Herunder billede eksempler på tage opbygget med fast undertag.  

 

 

Denne løsning er godkendt af BY og Byg til renovering af ældre ejendomme. Løsningen afstiver den 

gamle tagkonstruktion, og de istandsatte kviste kan forsynes med nye inddækninger, og der er 

mulighed for at etablerer nye tætte skotrender og ovenlys.  Det anbefales ligeledes at omlægge 

kobberet på Manzard taget mod gaden i samme proces, nu da stilladset er opsat.  
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Prisoverslag på tagrenoveringen 

Summeringsark økonomi alle tal er inkl. moms alle tal er anslåede ca. priser. Priser som vi 

kender dem fra markedet.  

Håndværker udgifter 

1.  Udskiftning af taget på hoved taget gård og gade 

inkl. Fast undertag, tegl, blikkenslagerarbejde mm- 

ca. 4.400 m2 (inkl. karnap tage mod gade og 

trappetårnstage mod gård) 

14.000.000,- 

2. udskiftning af tegltag på Manzard mod gårdsiden inkl. 

diverse inddækninger mod kviste m.m. ca. 570 m2 i 

alt  

2.500.000,- 

3 Udskiftning af kobber på Manzard taget mod gaden 

inkl. nyt underlag og isolering ca. 890 m2 i (vinduer i 

Manzarden er ikke regnet udskiftet) 

4.200.000,- 

4. Rådighedsbeløb til "ændring/renovering af 

overgangen mellem hoved tag og kobber Manzard 

hvis ikke kobber på Manzarden skiftes. (500.000,-) 

 

5. Eftergang af brandkarme og skorsten. Murer 

3 brandkarme og 1 skorsten 

Skøn 400.000,- 

6. Evt. eftergang af   

7. Nye aftræk udført i spirorør på loftet fremført til nye 

taghætter.  Estimeret 30 opførsler, (luftfoto) 

                    skøn 450.000,- 

8. Omlægning af el og TDC ifm. renoveringen.  

75.000,- pr. opgang estimeret. 

13 opgange talt på Maps. 

samlet 975.000,-  

9. Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter samt råd 

svampeskader, fastsættes som en fast % sats af 

håndværkerudgifterne, på renovering sager ligger 

denne % sats normalt på 10-12 % af håndværker 

udgifterne. 

2.252.500,- 

SUM 1  24.777.500,- 

Stillads og overdækning og byggeplads 

10. Udgift til stillads, overdækning og byggeplads - 

anslået pris 

4.500.000,- 

SUM 2 Samlede håndværker udgifter 29.277.500,- 

Arkitekt og ingeniør bistand 

11. Udbudsprojektmateriale samt byggeledelse og 

fagtilsyn ARK og ING udregnes som en fast % 

2.927.750,- 
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honorarstørrelse af de samlede håndværkerudgifter. 

8 - 10 % 

Sum Anslået samlet sum ud fra markedsprisen. 

Den endelige pris for projektet kendes først når 

projektet har været i konkurrence udbud.  

32.205.250,- 

Sum Alle beløb inkl. moms  40.256.562,- 

 

Vurdering af en evt. 6 etage (pulterrum) for 5 sals lejligheder.  

Statisk vurdering 

At udnytte loftet til beboelse for 5. salen vil give en række udfordringer. Fx  

1. Pulterrum skal genplaceres et nyt sted. Det er ikke undersøgt om dette er muligt. 

2. Varme og brugsvands installationer skal omlægges, kan evt. placeres i skunken på 6 etage.  

3. Der skal udføres statiske vurderinger og beregninger for etagedæk mellem pulterrumsloft 

da kræfterne skal føres ud til murværk/tagfod i 5 etagens gulvniveau. 

Der skal foretages en destruktiv undersøgelse af Manzarden for at stadfæste hvordan 

tilstanden er. Den regningsmæssige last vedr. pulterrumsloftet går fra last på 0,5 kN/m2 til 

et personbelastet område der skal kunne optage 1,5 kN/m2 hertil kommer et tillæg for 

lette evt. skillevægge svarende til 50 pr/m2 til 150 kg/m2.   

Der skal ligeledes udføres statiske beregninger på nuværende stolper og boltesamlinger, i 

både etagedæk/Manzard stolper og murværk. 

4. Pulterrums lofterne indeholder i dag bræddeskillevægge som bidrager til både længde  og 

tværstabiliteten af tagkonstruktionen. Dette betyder at når man fjerner disse skal de 

erstattes af noget anden der kan stive konstruktionen af. Når taget bliver forsynet med det 

nye undertag med brædder og pap, vil dette bidrage til ny afstivning. Men dette kræver at 

der foretages en statisk analyse/beregning af tagkonstruktionen.   

5. Normalt kan man udføre en forstærkning af et eksisterende bjælkelag på indtil flere måder 

som her imellem 5´etage og den nye 6´etage.  

Det eksisterende bjælkelag er 8 x 8”, svarende til 200 x 200 mm tømmer. 

Dette kan f.eks. gøres fra oversiden af bjælkelaget med 45 x 200 mm bjælker på siden, 

Løsningen kræver, at gulvet demonteres, og at eventuelle mellemliggende lag fjernes. 

Herefter kan forstærkningen af bjælkelaget udføres, og efterfølgende skal der isoleres 

a.h.t. brand og lydforhold. 

ombygningen kræver en forstærkning af knudepunkterne mv. med beslag og bolte efter 

ingeniørens anvisninger.  
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6. Herunder har vi tegnet en skitse af den plads der bliver tilbage, når man har isoleret jf. 

reglerne i BR 18.  

  

Lodret principsnit i tagkonstruktion med angivelse af forventede mål samt markering af 

de områder der kræver ekstra forstærkning samt statisk analyse/beregning.  

Det vurderes at brugsarealet på 6 etagen 4896 x 9000 = 44 m2 skønnet, med 

skåvægge alt efter lejlighedens bredde.  

 

     Lodret princip snit i etagedæk mellem 5 sal pulterrumsloft, her ses 

     tømmerforstærkninger samt boltesamlinger.   
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Brand  

Med hensyn til brand, så kommer 6 etagen til at ligge over 12 meter over terræn, hvilket kræver 

skærpede regler til konstruktionsopbygningen samt brandredning fra etagen.  

Beboelses enheder der ligger over 12 meter terræn er klasiisificeret som brandklasse 3-4 hvilket 

stiller store krav til rådgivningen omkring emnet.  

Fra den 1.1.2020 sagbehandler kommunerne ikke brand længere når de udsteder byggetilladelse 

til et byggeri, og det kræver at man tilkobler en special uddannet brandrådgiver som har den 

specifikke uddannelse til netop denne brand klassifikation. Der vil ud fra de ønsker der er til 

udformning af tagetagen blive udfærdiget en brandstrategirapport som skal følges. Da der kun er 

en håndfuld mennesker i Danmark der har uddannelsen i netop denne brandklasse, er det yderst 

bekosteligt at få udført rapporten. De første meldinger der er kommet ind fra bl.a. Cowi er at en 

rapport på et byggeri af som Gl. Ladegaard ligge på ca. 250.000,- fordelt på de lejeligheder der 

ønsker ombygningen.   

De krav der stilles i rapporten er ufravigelige, og der vil højst sandsyneligt blive stillet krav om 

brandredning ud gennem ovenlys vinduer i tagfladen mod gaden, samt at hele det nye rum på 6 

salen bliver brandsikret til minimun brandkl. BD 60 (Branddrøj i 60 minutter.) 

Herunder uddrag fra DBI´s rapport vedr. brandsikring af Manzardtage  

Ved mansardtage er det meget vanskeligt at undgå hulrum, der passerer forbi brandadskillende 

vægge, men det er nødvendigt for at undgå brandspredning. De røde cirkler på figuren viser, hvor 

man skal være særlig opmærksom på gennemgående hulrum. Endvidere skal man ved udnyttelse 

af øverste tagrum over mansardtaget være opmærksom på, at de lempeligere krav til 

konstruktioner i øverste etage, ikke længere kan udnyttes for mansardetagen. I vejledningens 

kapitel med eksempler på brandsikrede tagkonstruktioner er vist et eksempel på et mansardtag:  

• Mansardtag med et fast undertag af brædder og tagpap – eksempel D. I vejledningens kapitel 

med eksempler på brandsikrede tagkonstruktioner er vist et eksempel (D) på brandsikret 

mansardtag Gode & brandsikre tage Sommer 2014 Side 21 Ved renovering af mansardtage skal 

man være særlig opmærksom på følgende:  

• Hvor der indrettes nye lejligheder i tagrummet eller hvor eksisterende lejligheder i tagrummet, vil 

der ofte blive stillet brandkrav til tagkonstruktionens bærende konstruktioner.  

• Der er risiko for hulrum, der passerer flere lejligheder via hulrum i skunken og i spidsloftet.  

• Hvis der er hulrum, der passerer flere lejligheder, skal adskillelsen mod hulrummet være 

brandsikret.  

• Alle synlige overflader i tagrum, der anvendes til lejligheder, pulterrum, tørrerum m.v. skal leve 

op til samme brandkrav som resten af ejendommen.  

• Tagfoden skal designes, så undertaget beskyttes mod brand. 
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Se mere her.  

DBI  http://www.brandsikretage.dk/pdf/Gode_og_brandsikre_tage.pdf 

Danske bygningsmodeller http://danskebygningsmodeller.dk/pages/type2.html 

Knauf https://www.knauf.dk/systemer/etagedaek/etagedaek-i-trae-og-beton 

4.2. Meromkostninger ved en evt. udnyttelse af tagrum 

Nedenfor er anslået de meromkostninger som en udnyttelse af tagrummet til boligareal for 

boligerne på 5 sal vil medføre. Det er i overslagene forudsat at hele tagrummet udføres og at det 

udføres samtidig med tagudskiftningen. Der er ikke medregnet en detail indretning af tagrummet. 

 

Summeringsark økonomi alle tal er inkl. moms alle tal er anslåede ca. priser udregnet pr. bolig 

Håndværker udgifter 

1.  Fjernelse af pulterrum samt midlertidige afstivning af 

tagkonstruktionen. Samt etablering af nye pulterrum 

10.000,- 

2. Omlægning af varmerør og el installationer til den nye 

skunk, samt etablering nyt af varmeanlæg i tagrum. 

35.000,- 

3 Elinstallation, TDC skabe, aftræksrør. 75.000,- 

3 Forstærkning og af etagedækket mellem den nye 6 og 

5 etage samt veksler for trappe med bolte og beslag 

samt tømmer.  

100.000,- 

4. Evt. Forstærkning af Manzard stolperne.  100.000,- 

5. Nye gipslofter på 5 etage partielt og 6 etage 

skråvægge 

60.000,- 

6. Nye redningsvinduer i tagfladen mod gaden. VELUX er 

godkendt.  

20.000,- 

7. Ny trappe til forbindelse af 5 og 6 etage 30.000,- 

8. Nyt gulv 30 x 150 mm ludbehandlet fyrretræsgulv 40.000,- 

9. Malerarbejder 40.000,- 

10. Forlænget byggetid pr. lejlighed der skal renoveres. 

(byggeplads og stillads) 

50.000,-  

11. Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter samt råd 

svampeskader, fastsættes som en fast % sats af 

håndværkerudgifterne, på renovering sager ligger 

denne % sats normalt på 12-14 % af håndværker 

udgifterne. 

 

 

56.000,- 

http://www.brandsikretage.dk/pdf/Gode_og_brandsikre_tage.pdf
http://danskebygningsmodeller.dk/pages/type2.html
https://www.knauf.dk/systemer/etagedaek/etagedaek-i-trae-og-beton
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SUM 1  616.000,- 

Stillads i lejligheden 

12. EVT:  10.000,- 

 

 

SUM 2  626.000,- 

Arkitekt og ingeniør bistand samt brandrådgiver  

13. Udbudsprojektmateriale samt byggeledelse og fagtilsyn 

ARK og ING udregnes som en fast % honorarstørrelse 

af de samlede håndværkerudgifter. 12 -14 % 

70.112,- 

13 Brandteknisk rådgivning. Anslået for hele 

ejendommen. 250.000,- udgiften fordeles pr. lejlighed.  

X antal lejligheder  

SUM 3 Anslået samlet sum ud fra markedsprisen. 

Den endelige pris for projektet kendes først når 

projektet har været i konkurrence udbud.  

696.112,- 

SUM Alle beløb inkl. moms 870.140,- 

 

4.3. Anbefaling vedr. eventuel udnyttelse af tagrum til boligareal. 

Det vurderes, at de tekniske og praktiske udfordringer samt de betydelige afledte økonomiske 

omkostninger ved at etablere et begrænset boligareal i tagrummet vil overstige brugs - og en evt. 

gensalgsværdi, hvorfor vi ikke kan anbefale ejerforeningen at arbejde videre med denne mulighed.  

NB. 

Muligheden for at indrette selvstændige lejligheder på 6 etage mener vi ikke er rentabelt, alene 

grundet det antal m2 der bliver tilbage sammenholdt med udgifterne til adgangsforholdene hvor en 

trappe eller elevator til forlænges til etagen.  

4.4. Anbefalinger if. Med udførelse af tagrenoveringen.  

 

I forbindelse med en forstående renoveringsopgave, anbefales der at alt affald fra tagarbejdet 

fores gennem tagrummet mod gadesiden, så man ikke får affalds kørsel i det nyetablerede 

gårdmiljø. Det anbefales ligeledes at udfører opgaven med fuld overdækning for vejrliget, da der 

ellers vil kunne opstå store fugtskader i underliggende lejligheder.  
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På gensyn  

Bjørk Dannesboe og Simon Henriksen 
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5. Bilagsoversigt 

5.1. Registreringer 

 

 

NB. De enkelte registreringer bør ses i onlineversionen, hvor det er muligt at se alle billeder i fuld 

størrelse.  

Roskilde d. 19. december 2019 Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S 


