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Betondæk og gårdprojekt - baggrundsinformation  

På mødet den 5. april 2022 klokken 18.30 gives en status for betonprojektet, 
garagerenoveringen og gårdfornyelsen på baggrund af uventede tekniske og 
økonomiske udfordringer. 

 
På mødet deltager ud over andelshaverne og bestyrelsen: Advokat Henrik Qwist.  

 
Som supplement gives her en kort beskrivelse af forløbet og situationen lige nu. 
Udfordringen er af teknisk karakter, og derfor er sproget også nogle steder lidt tungt. 

Det beklager vi.  
 

Baggrund 

På GF i 2021 godkendte andelshaverne, at foreningen bruger 15 mio. på renovering af 

betondækket og 3 millioner på forskønnelse/indretning af gården. Årsagen var, at 

betondækket var så porøst og tæret, at bæreevnen ikke længere kunne beregnes. 

Derfor var det ikke rigtig til diskussion, om projektet skulle gennemføres.  

 

Økonomien i beslutningen var baseret på estimater fra foreningens byggetekniske 

rådgiver Peter Jahn & Partnere A/S - PJP, og blev både i det omdelte materiale og på 

GF omtalt som meget sikre – 90 procent.  

 

Renovering af betondæk og garager blev igangsat, og der blev gennemført udbud, 

hvor priserne landede omkring det estimerede. Udførslen gik efter planen i 2021, 

bortset fra, at projektet blev forbedret ved, at væggene mellem garagerne blev 

fjernet efter rådgivning fra PJP. Foreningen har længe haft et ønske om at fjerne 

garagevæggene, da biler er blevet markant bredere, siden garagerne blev opført. Det 

går både ud over den reelle brugsværdi og den kommercielle værdi af ejendommen, 

at mange biler har svært ved at parkere dernede. Omkostningerne til denne 

forbedring var estimeret af rådgiver til 1.5 mio. kroner. Og arbejdet blev igangsat og 

andelshaverne informeret.  

  

Risiko for betragtelig budgetoverskridelse  

I januar/februar 2022 modtog foreningen et worst case pris-estimat fra PJP på 

nødvendigt merarbejde på 10 mio. kroner. Det byggede på en overraskende melding 

fra statikerne i ABC Rådgivende Ingeniører A/S. Meldingen var, at betondækket – 

efter alt arbejdet stort set var færdigt – skulle styrkes med ca. 750 meter stålbjælker, 

for at gården kan opnå en tilstrækkelig bæreevne for at opnå 

myndighedsgodkendelse.  

 

Spørgsmålet er, hvad årsagen er til dette. A/B Haabet har – også før 

ombygningsarbejderne gik i gang – haft en gård med skure, affald, bænke m.v., som 

har haft en betydelig vægt. Af de oprindelige beregninger udarbejdet af Helge 

Jakobsen, civilingeniør fra 12. januar 1962 fremgår det, at dækket over garagen var 
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beregnet til at kunne klare en hvilende last på 310 kg/m2 og bevægelig last på 500 

kg/m2.  

Vurderingerne af nyttelasten i gården har ændret sig undervejs i projektet. Det ses i 
udmeldingerne fra hovedstatikeren ABC Rådgivende Ingeniører A/S, der i februar 

2021 vurderede 500-600 kg/m2. I referat fra koordineringsmøde 17. august 2021 
oplyser ABC Rådgivende Ingeniører A/S, at belastningen kan være på 250 kg/m2 
samt en ekstra belastning på 100 kg/m2 – 350 kg/m2 i områder, hvor der ikke 

færdes personer eller anden form for cykler eller ophold, f.eks. i bede. 17. november 
2021 meddeler ABC Rådgivende Ingeniører A/S, at nyttelasten er 100 kg/m2. Hvilket 

er tæt på ingenting.  
 

Spørgsmålene var dermed blandt andet:  

 

- hvor i forløbet er der sket fejl?  

- hvad er den udløsende faktor for ændringerne i beregningerne? 

- hvad er den udløsende faktor for at projektet nu skal myndighedsgodkendes? 

- hvem er i givet fald ansvarlig for fejlene? 

- kan de ansvarlige også gøres ansvarlige i økonomisk forstand? 

- er behovet for merarbejdet overhovedet reelt?  

- kan prisen nedbringes?  

- Hvad betyder det for tidsplanen?  

 

Da bestyrelsen modtog prisestimatet, kunne ingen give en sammenhængende 

forklaring på, hvad problemet skyldes. Derfor brugte bestyrelsen nogle dage på at 

samle dokumentation i form af mails, byggemødereferater mv. i kronologisk 

rækkefølge. Vi igangsatte derefter - sammen med foreningens advokat Henrik Qwist - 

et forløb, der både handler om at reducere omkostningerne og om at afklare det 

faktiske forløb og de udløsende årsager, både med henblik på at få overblik og for at 

have et grundlag for at informere andelshaverne.  

 

Henrik Qwist har siden både sammen med bestyrelsen og som repræsentant for 

foreningen skabt yderligere overblik og været i tæt dialog med PJP og ABC og der er 

indhentet en ny vurdering fra et alternativt statikerfirma Strunge Jensen A/S. Målet er 

at minimere foreningens omkostninger ved at bringe gården i en brugbar, pæn og 

sikker tilstand. Samtidig undersøges det, om der er begået ansvarspådragende 

teknikerfejl i forløbet.   

 


