
Vedligeholdelsesplan for: A/B Ingolf Budgetår: 01.01.15 - 31.12.15 Dato: 22.02.2015 Rev. dato:

Ejd. nr.: 765 Tek.p.= Teknisk prioritet (1-5).       Budgettal pr. år i hele kr. incl. moms Areal: 22662 Udført af: ZP & KH Rev. nr.

Pos.nr Aktivitets beskrivelse Tek.p. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum

21.01 Renovering kanaphjørner 2 125.000 750.000 750.000 1.625.000

21.02 Udbedring af underfacade / gaden 3 250.000 250.000 150.000 650.000

21.03 Murer rep. samt maling gårdfacade 3 300.000 300.000

21.04 Renovering halvmure ved opgange 4 100.000 100.000

24.01 Renovering af kælderskakter 2 0

24.02 Renovering af kælderlyskasser i gård 3 0

24.03 Renovering trappeløb til kælder på bagtrapper 3 0

26.01 Altaner epoxyoverfladebehandles/tætnes 4 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000

27.01 Beskæring rens tagrender gård/gade 5 35.000 35.000 70.000

27.02 5-årseftersyn tagprojekt 4 50.000 50.000

31.01 Maling af vinduer/gården 3 2.400.000 2.400.000 4.800.000

31.02 Maling af vinduer / gaden 3 2.500.000 2.500.000 5.000.000

31.03 Maling af vinduer på bagtrapper, indv. 3 800.000 800.000

31.04 Maling kældervinduer udv/indv. 3 1.500.000 1.500.000

34.01 Malergennemgang af hovedtrapper 3 140.000 280.000 420.000

34.02 Maling af køkkentrapper 28 stk 4 360.000 360.000 360.000 360.000 1.080.000 2.520.000

34.03 Ny linoleum hovedtrapper 3 750.000 750.000

34.06 Maling af port og indgangsdøre 3 75.000 75.000 75.000 225.000

34.07 Udskiftning terrazzo på hovedtrapper 2 650.000 550.000 1.200.000

42.02 Isolering i kldr. mellem bjælker, 50 mm 1 850.000 850.000

42.03 Ingolfs Kabeltv-netværk opgraderes 1 75.000 75.000

52.01 Rensning af faldstammer køkken 3 180.000 180.000

52.02 Rensning kloakker 4 30.000 30.000 60.000

52.03 Renovering af gl. faldstammer, 4stk. 3 400.000 400.000

52.04 TV-inspektion kloak 3 0

52.05 Renovering af kloakering 1 300.000 300.000

56.01 Ingeniørbistand ifm. Gennemgang af radiatoranlæg 2 50.000 50.000

56.02
Udskiftning gammelt centralvarmesystem gavle og 

hovedrør på fællesarealer
3 1.250.000 2.500.000 3.750.000

56.03
Udskiftning af vand- og varmefordelingsmålere i 

boliger
3 425.000 425.000

57.01 Rensning af alle aftrækskanaler 2 220.000 220.000

58.01 Udskiftning af vaskeri 4 900.000 900.000

61.01 Indretning af kældre med adgang fra bagtrapper 3 0

62.02
Nye føringsveje kldr. Lovliggørelse installationer, ny 

elforsyningsstruktur og fællestavler
1 2.500.000 2.500.000

62.03
Renovering af belysning på bagtrapper, herunder 

udskiftning af udtjente installationer med 
3 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 700.000

64.01 Nyt dørtelefonanlæg/ reservedele 2 660.000 660.000

72.01 Nyt låsesystem (ADK m/nøglebrikker) 2 880.000 880.000

87.01 Vedligehold legeplads 5 20.000 20.000 20.000 60.000

88.01 Udskiftning beplantning  / gartner 4 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 160.000

90.01 Miljø- & Energioptimeringsprojekt 4 1.500.000 1.500.000

90.02 Nyt gårdtoilet og badeværelse inkl. cykelværkted 4 300.000 300.000

90.03 Gårdprojekt 200.000 6.300.000 6.500.000

I alt pr. år 5.340.000 9.185.000 5.115.000 4.405.000 4.565.000 3.960.000 2.520.000 150.000 3.070.000 2.470.000 0 40.780.000

3.707.273 pr. år ~ 164 kr./m² 40.780.000 Kontrolfelt

Løbende vedligeholdelse pr. år: kr. 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 8.250.000

750.000 pr. år ~ 33 kr./m²

Vedligeholdelse, netto i alt pr. år: kr. 6.090.000 9.935.000 5.865.000 5.155.000 5.315.000 4.710.000 3.270.000 900.000 3.820.000 3.220.000 750.000 49.030.000

4.457.273 pr. år ~ 197 kr./m²

Gennemsnit pr. år:

Gennemsnit pr. år:

Gennemsnit pr. år:
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21.01 Renovering kanaphjørner

21.02 Udbedring af underfacade / gaden

21.03 Murer rep. samt maling gårdfacade

21.04 Renovering halvmure ved opgange

24.01 Renovering af kælderskakter

24.02 Renovering af kælderlyskasser i gård

24.03 Renovering trappeløb til kælder på bagtrapper

26.01 Altaner epoxyoverfladebehandles

26.02 Udb. vandskader fra altankarnapper

27.01 Beskæring rens tagrender gård/gade

27.02 5-årseftersyn tagprojekt

31.01 Maling af vinduer / gården

31.02 Maling af vinduer / gaden

31.03 Maling af vinduer på bagtrapper, indv.

31.04 Maling kældervinduer udv/indv.

31.05 Malergennemgang af hovedtrapper

34.02 Maling af køkkentrapper 28 stk

34.03 Ny linoleum hovedtrapper

34.05 Istandsættelse af kældre/cykelkldr

34.06 Maling af port og indgangsdøre

34.07 Udskiftning terrazzo på hovedtrapper

42.02 Isolering kldr. mellem bjælker,50 mm

42.03 Ingolfs Kabeltv-netværk opgraderes

52.01 Rensning af faldstammer køkken

52.02 Rensning kloakker

52.03 Renovering af gl. faldstammer, 4stk.

52.04 TV-inspektion kloak

52.05

Nedlæg kloakker i gruekeddelrum samt renovering 

fedtbrønde gård

54.01 Isolering varmtvandsrør (EMO17)

54.02 5-årseftersyn rørprojekt

56.01 Ingeniørbistand ifm. Gennemgang af radiatoranlæg

56.02 Isoleringsarb. i VC (EMO 3 m.fl)

56.03 Udskiftning batterier varmemålere

56.05 Ny automatik varmeanlæg

57.01 Rensning af alle aftrækskanaler

58.01 Udskiftning af vaskeri

61.01 Indretning af kældre med adgang fra bagtrapper

62.01 Omlæg TDC-kabler, facade til kldr.

62.02

Nye føringsveje kldr. Lovliggørelse installationer, ny 

elforsyningsstruktur og fællestavler

62.03

Renovering af belysning på bagtrapper, herunder 

udskiftning af udtjente installationer med stofledninger

64.01 Nyt dørtelefonanlæg/ reservedele

72.01 Nyt låsesystem

82.01 Reparation af belægninger, terræn

87.01 Vedligehold legeplads

88.01 Udskiftning beplantning  / gartner

90.01 Miljø- & Energioptimeringsprojekt

90.02 Gårdtoilet, badefaciliteter og cykelværkted

90.03 Gårdprojekt

Medtages i projekt for indblæsning iht. prøverområde i Bergthorasgade, tilrettet iht projektmøde

Kabeltv-netværk opgraderes til tidssvarende system. Sikre kvalitet af HD tv-signaler og digital dataoverførsel via netværket

Flyttet i forhold til sidste år. Igangsættes når byggesag er slut. Nye nøgler og cylindre på alle fællesdøre i bebyggelsen

Løbende reparation og udskiftning af dørtelefonanlæg. Der skiftes nogle dørstationer årligt i perioden så der er reservedele

Der sættes penge af til at rense kloakkerne hvert 4. år

Forebyggende vedligeholdelse som foretages for sikring af driften samt forbyggelse af tæringer

Faldstammerne der løber inde i væggene er ikke skiftet ved tidligere projekt. Strømpefores for at sikre dem mod tærring

Igangsættes ved behov/problemer med rotter e.l. Intet aktuelt p.t.

Beton på udliggende altaner er i god stand. Behandles på overflade og kanter med epoxy så karbonatisering stoppes.

Der skal afsætte beløb til afslutning af tagprojektet, frigivelse af garanti m.m

Der skal ændres på afvanding fra karnapper iht. prøve udført i BTG 18, 20. Altanbund tætnes inkl. opkant ved dør samt overløb.

Løbende vedligehold som igangsættes af varmemester hvert 3. år.

Udskiftning af linoleum på trin og reposer på hovedtrapper

Betonoverflader i lyskasser renoveres samt opkanter mod terræn. Rækværk slibes og males.

Kælderskakte renoveres 100% med nye betonvanger og trapper samt ny bundplade.

Bagtrapper til kælder renoveres. Trapper repareres/udskiftes, fugtskader, råd med mere udbedres

Bemærkninger

Renovering facade ved terræn samt gesimsbånd. Nedbankning af løs puds, omfugning samt malerbehandling. Udført under projekt for tagudskiftning

Skader i murværk repareres, og afdækning på top udskiftes

Defekte facadesten skiftes og ødelagte/manglende fuger kradses ud og facade omfuges. Trin og betonplader foran hovedtrapper udskiftes.

Bærejern rustbeskyttes, udskridningsjern skiftes til rustfritstål Ø7 mm og revner i murværk fjernes. Iht. prøve Ha nr.23

Levetid automatik CTS ca. 15 år. Automatikken skal skiftes i perioden. Løsning afklares.

Omhandler snedkereftergåelse af rammer, beslag  samt linoliemaling. Udførelse fra lift. Jf tilbud fra maler inkl. 0,5 mio til nye rammer pga. kit løsning fra tagprojekt

Total maleristandsættelse af vægge, lofter og træværk på køkkentrapper.  Se også pkt.62.03

Gennemgang og malerreparation årligt af skader på vægge og lofter. 10.000DKK inkl. moms pr. opgang 2014 beløb

Afslibning-oliering udv med linolie, indvendig med maling

Omhandler snedkereftergåelse af rammer, beslag  samt linoliemaling. Udførelse fra lift. Jf tilbud fra maler inkl. 0,5 mio til nye rammer pga. kit løsning fra tagprojekt

Vinduerne males indvendigt, der bør også kittes mellem glas og glasliste

Isolering af ventiler m.m. som giver en kort tilbagebetalingstid og derved rentabel investering.

Radaiatorer i gavle er gamle støbejernsradiatorer og skal undersøges for tæringer og effektivitet, så vi kan prissætte en evt. udskiftning

Der skal afsætte beløb til afslutning af rørprojektet, frigivelse af garanti m.m. Er påbegyndt i 2012

Forslag fra Energimærket. Er beregnet til at være en god investering, men pladsforhold på trappen gør projektet tvivltsomt

Afsat cirka 40.000 ekskl. moms pr. brønd, antal=

Løbende maleristandsættelse af porte m.m. hvert 3. år, så pænt udtryk på ejendommen sikres.

Foretages gennemgang af alle raposer i hovedtrapper. Revner hukkes op, jern skiftes/renoveres og terrazzo renoveres

Levetid på batterier er 12-15 år.

Malerbehandling af vægge, lofter m.m. i mindre områder. Vælges årligt i samarbejde med bestyrelsen.

Planlagt udskiftet efter 10 år fra opstilling. Skal vurderes om levetid kan forlænges 2-4 år når vi kommer dertil.

Skal renses så det sikres at naturlig ventilation fra boligerne virker. Inkl. isolering på loft. Vigtigt af hensyn til indeklima

Renovering af gård besluttet på Ekstraordinær GF 2014

Gårdtoilet renoveres ifm. indretning af fælles  cykelværksted

Omhandler nye føringsveje i kldr. og køkkentrapper til de beboere som er kunder hos TDC. Inkl. nedtagning eks. kabler på væg

Når fremtidig anvendelse af kældre er afklaret i foreningen skal der påregnes økonomi til indretning

Der arbejdes på at nedbringe forbrug og fællesudgifter til vand, varme og elektricitet. Miljø & energioptimeringsprojekt defineres i detaljer når det er formuleret og 

undersøgt.

Opretning af fliser og asfalt i gård og på gade. Check hvad Kommunen selv vedligeholder ?

Rådighedsbeløb øremærket til beplantning - udskiftning/beskæring m.m.

Rådighedsbeløb også til evt. syn af legepladskonsulent og mindre ændringer

Etablering af stålbakker i kælder for alle fremtidige førringer af elkabler m.m.

Arbejdet skal udføres samtidig med maling af køkentrapper, da gamle installationer skal demonteres inden maling


