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Prof ekt vedr. istandsættelse af gårddæk

Hermed kort beskrivelse af hvad det kommende gårdprojekt omhandler, herun-
der tilstanden, reparationsomfang, økonomi og proces.

Baggrund:
Baggrunden for opgaven er, at ejendommens betondæk beliggende over gara-

geanlægget gennem tiden tidligere har været ramt af større fugtpåvirkninger i

form af utætheder gennem belægningen. Belægningen er løbende tætnet i mu-
ligt omfang.

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående ønsket at få belyst den reelle stand
af betonen og få undersØgt den resterende bæreevne i betonen, inden der ar-
bejdes videre med gårdprojektet.

Undersøgelse:
Vi har som tekniske rådgivere over somme ren 2A2O foretaget en grundig regi-
strering af gårdbelægningen og betondækket, ligesom der er iværksat diverse
betonundersøgelserved boreprøver og hultagninger, udført eksterne betonspe-
cialister.

Tilstand:
Betondækket er i varierende stand:
Langs bygningens facader er betondækket generelt i dårlig stand, da der i beto-
nen er konstateret et højt indhold af klorid, som svækker betonens armeringen.
Styrken kan derfor ikke påvises, hvorfor det er nødvendigt at udskifte beton-
dækket samt etablere nye belægninger og brønde.

På den Øvrige del af betondækket er tilstanden mindre god, og der er behov for
reparationer af betondækket samt etablering af nye belægninger for fremadret-
tet tætning af konstruktionen.

Der foretages ligeledes reparation samt ny maling af lofterne i garagerne.
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Økonomi:
Som følge af tilstanden og reparationsomfanget er der indhentet overslagspris
for vurdering af omkostning for en sådan renovering. Bud6etpriserne er indhen-
tet fra erfarne entreprenører i branchen.

Budeet-for hele arbeidet udsør ca. kr. 14.800.000 inkl. moms

Budgettet indeholder håndværkerudgifter, 10%til uforudsete udgifter, tekni-
kerhonorar samt afsatte midler til miljøarbejder mv. Beløbet er dog er ekskl. ud-
gifter til finansiering, byggesagsadministration, forsikring, byggestrøm, bygge-
vand m.v..

Budgetrammen ligger med en sikkerhed på ca.9A%, og skal betragtes som en
ramme.
Endelige tilbud indhentes, når der er udarbejdet et grundigt udbudsmateriale. Typisk
indhentes 3-5 tilbud i konkurrence.

Proces:

Såfremt projektet vedtages, skal der i første omgang foretages udarbejdelse af projekt-
grundlag herunder tegninger, beregninger og beskrivelse, herefter indhentning og vur-
dering af tilbud samt udarbejdelse af kontrakter med entreprenører inden reel igang-

sætning. En proces som løbende afstemmes med bestyrelsen.

Det forventes, at arbejdet for selve udførelsen vil kunne opstarte fra juni 2021 og heref-
ter tage ca. 10 måneder. Arbejdet foretages i etaper.

Nærmere tidsplan vil blive udarbejdet og orienteret om løbende i processen.

Adgang til gården:

Der vil under hele byggeperioden være minimal adgang til gården. Der vil dog være be-
varet flugtvejsmuligheder gennem gården. Der tilstræbes desuden efter, at der under
hele perioden vil være adgang til kælderrum, via bagtrapper mv.

Garagerne vil i en periode blive aflukket, for at undgå skader på biler mv. under bygge-

sagen. Specifik advisering vil blive fremsendt til de pågældende lejere, og planlægges

nærmere inden sagens udførelse.

Med venlig hilsen
Peter Jahn & Partnere A/S
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