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Tilsynsnotat 03. Rødovre  2005-06-28 
 Sag nr.  899 
 EA 
Vedr.:  Gl. Ladegaard 
  Entreprise 1. vinduesudskiftning. 
Dato:    24-06-2005, kl. 14.00 

Til stede:    Thomas Willumsen    (TW)  PNP BYG A/S 
Ref.    Erik Andersen   (EA)  Birger Lund A/S 
 
 
Formål:    
Udvendig besigtigelse af prøve på ny kobber inddækninger om de nye vinduer i Hermans 
Triers Plads 6, 5. tv.  
Besigtigelse indvendig karnapvinduer, liste afslutning. 
Adresser er angivet som lejligheder set indefra. 
 
Stade: 
Vinduer og kobberinddækning er monteret.  
Endnu ikke udført, hjørnestolper, stopning, fugning, murerrep. Og indvendige lister. 
 
Bemærkninger: 
Kobber inddækning om vinduerne på 5. sal. 
 
Vinduer i facadeflugt. 
Vinduer i facadeflugt var udført med ny kobber i sider og  top.  
Bræt og kobber over vindue afskåret for etablering af fuge. 
I bund er eksisterende kobber opkant bukket ned for etablering af fuge mellem kobber og 
vindue.   
 

 
Vindue 5. sal. i facadeflugt. 
 

Bræt og kobber er afskåret 
for etablering af fuge.  
Hulrum over vindue 
udfyldes med mineraluld. 
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Karnapvindue. 
 
Karnapvinduer: 
Kobber under karnapvinduer er slidt, især samlinger, der er derfor risiko for af de falder fra 
hinanden når karnapvindue udtages.  
Ny kobber inddækning under karnapvindue er udført som vist. 
 
Bemærkninger til inddækning. er vist på foto:  
- PNP redegør for samlingsmetode af kobber, er det udført fagligt korrekt ?. 
- samlinger i kobberet bør udføres som falssamlinger. 
- Anvendte popnitter i materiale.    
- Se tillige bemærkninger på foto. 
 
Der udføres prøve på indvendig listeafslutning over karnapvinduer. 
 
 
Øvrige bemærkninger: 
Der forekommer mørtelfuger om vinduer som er stærk som beton, de forsøges fjernet uden 
beskadigelse af sålbænke. 
 
Hårdtbrændte sten om vinduer som er løse/faldet ned, fastlimes med fliseklæber til uden dørs 
brug. 
 
Der forekommer utæthed i karnaptage, afventer oplysning om adresser fra varmemester. 
 
 
Notat tilsendt: 
'ladegaard@groupcare.dk' 
Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk] 
 

Ombuk afklippes ca. 30 ° så 
fugning mellem vindue og kobber 
bliver tæt. 

Større afstand 
mellem kobber 
og tagrende.  

Hæfteklammer, pap 
fjernes inden 
hjørnestolpe 
monteres. 

PNP 
redegør for  
kobber 
samlinger. 


