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1 Generel beskrivelse af foreningen og tagrenoveringsprojektet

1.1 Beliggenhed
Ejendommen er beliggende pE adressen Hvidovrevej 344-350G, 2650 Hvidovre.

Ejendommen er opfart i 1985/1986 og best8r af 25 ejerlejligheder til beboelse og 5
ejerlejligheder til erhverv, fordelt pB 2 etager med et bebygget areaI pB f Saa kvm og
et samlet boligareal pE :.gg+ kvm og erhvervsareal p3 1370 kvm. Ejendommen har
kalder pB zzt kvm.

Lejlighederne i ejendommen til beboelse er opfort som 1, 3 og 4 verelses boliger. Op-
lysninger er jvf. BBR-meddelelse.

L.2 Udtryk
E/F Kastaniecentret, Hvidovrevej 344-350G er placeret omkring centralt beliggende
ferdsels8re i hjertet af Hvidovre og har et udpreget karakteristisk udseende for den
tids byggeri.

Ejendommen er opfart i traditionelt blankt murvaerk i rgde tegl. Taget er opbygget
som saddeltag bekladt med bOlgeeternitplader.

Adgang til beboelseslejligheder sker fra parkeringssiden via hovedtrapper, bortset fra
2l-plans rekkehuse. l erhvervslejlighed er placeret pB f. etage med adgang via
trappe, og resten er placeret i stueetagen.

Figur 1 - Hvidovrevej 344-350G
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2 Baggrund for tagrenoveringsprojektet

Bestyrelsen for E/F Kastaniecentret, Hvidovrevej 344-350G stillede p3 2 ekstraordine-
re generalforsamlinger ijanuar og februar 2015 forslag om en tagudskiftning. Forsla-
get blev ikke vedtaget med 2/3 af de samlede fordelingstal. Herefter afholdtes et be-
boermgde i januar 2OL6 om problemstillingen med det nedslidte tag, og pB basis af
drgftelserne p3 dette mgde blev det pB den ordinere generalforsamling i april ZOL4
vedtaget at bede bestyrelsen arbejde med et konkret projekt, og fremlagge det til
vedtagelse i tide til at taget kan udskiftes i 2017. I denne proces har bestyrelsen va-
ret i tat kontakt med DEAS.

Dette dokument beskriver den tekniske del af tagrenoveringsprojektet, som er til be-
slutning pE den dertil indkaldte ekstraordin&re generalforsamling 22. november 2016,
samt de estimerede omkostninger, forbundet med arbejdets udfgrelse.

DEAS har i denne periode ogsS varet i kontakt hovedstaden.dk, som har afgivet over-
slag p3 etablering af nyt tag p3 ejendommen, hvilket danner grundlag for folgende
budgetter.

Under forudsetning af at tagrenoveringen besluttes igangsat, har bestyrelsen bedt
DEAS - Byggetekniske r8dgivningsafdeling om at rSdgive omkring det videre forl@b,
samt afklare de myndighedsmessige forhold ved tagrenoveringsprojektet, sEledes
atprojektet gennemf@res i henhold til krav, onsker og forudsetninger.

P3 aktuelle generalforsamling vil afstemningen omhandle foreningens generelle vedta-
gelse af mulig tagrenovering p3 ejendommen.

Hvis dette vedtages pB generalforsamlingen vil de byggetekniske ydelser blive iverk-
sat dvs. byggeansogning til myndigheder, udbudsmateriale mv. udarbejdes af rSOgi-
ver, sSledes at foreningen kan f3 etableret nyt tag i henhold til krav, kvalitet, tids-
ramme til en konkurrencedygtig pris opnSet ved en indbudt licitation. Der skal indhen-
tes tilladelse ved Hvidovre Kommune og kommunens retningslinjer hvad angSr tagre-
novering skal folges.
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3 Beskrivelse af 3 losningsforslag til tagrenovering

Bestyrelsen for E/F Kastaniecentret, Hvidovrevej 344-350G har f8et udarbejdet 3las-
ningsforslag p3 tagrenovering herunder tagrender, tagnedlob, taghatter/ faldstam-
meudluftning, isolering og afslutning om og udskiftning af ovenlysvinduer og -kupler.
De 3 lgsningsforslag er:

1. Losningsforslag Tagdekning af bolgeeternitplader med 200 mm isoleringsgra-
nulat i tagkonstruktionen.

2. Lasningsforslag Tagdekning af st8lplader med 200 mm isoleringsgranulat i

tag konstru ktio nen .

3. Losningsforslag Tagdekning af tagpap med 200 mm isoleringsgranulat i tag-
konstruktionen.

Ud fra de 3 lgsningsforslag har bestyrelsen bedt DEAS om at arbejde videre med st8l-
pladetag udformet som tagstensprofil i sort mat farve inkl, efterisolering og overdak-
ning ibyggeperioden og udarbejde et beslutningsforslag for den valgte losning. Alter-
nativt er ogs8 at arbejde videre med bolgeeternittag som det eksisterende, uden
overdakning i byggeperioden.

Ejendommens tagkonstruktion er udfart som sadeltag bekledt med bolgeeternitplader
i fibercement og isoleret med ca. 150 mm isolering. Sper er udfgrt som gitterspar
med en lav heldning pB ca. L2 og 25 grader. Der er en 80 cm bred gangbro p3 lofter-
ne.
P3 taget er der ventilationskanaler samt udluftninger fra faldstammer. I hvert trappe-
rum er der en ovenlyskuppel og p3 taget ud mod Hvidovrevej er der ovenlysvinduer.

Det eksisterende eternittag afskaller, har algebegroning og er nedslidt og porose med
utette sideoverleg. For ca. 6 3r siden blev det efter en stormskade, hvor 2 rygnings-
plader loste sig og blest ned p3 parkeringspladsen konstateret, at tagets levetid
nermede sig slutningen. Der har i sommeren 2016 varet adskillige vandskader som
falge af utatheder i taget. Tagrender og nedlobsrar er i plast og tranger ogs8 tit at
blive skiftet ud. Det anbefales derfor starkt at taget renoveres hurtigst muligt.
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st8lptadetag er en billig taglosning, da bSde materiale og monteringsomkostningerne
bliver holdt nede i et overkommeligt niveau. StSlpladerne kan komme i lange lengder,
som sikrer en hurtig og nemt montage. Samtidig er der ogs8 fi krav til vedligeholdel-
se.

StAlpladetag har en let vegt og kan f8s i et bredt udvalg af profiler og farver. st8lpla-
detaget kan fEs i blank eller mat finish. Den matte overflade'giver et 

-klassisk 
tegllook

og den blanke overflade har et udseende som glaseret tegl. StSlpladerne til tagdak-
ning har en tykkelse p5 0,5 mm og stSlpladerne kan legges pB Oe fleste typeiaf boli-
ger, da den laveste tagheldning er 12 grader. DEAS anbefaler at pladerne forsynes
med en drypfri underside.

Et st8lpladetag er holdbart og kan modstS forskellige vejrforhold, selv ekstrem varme
og kulde, hoj fugtighed, storm og haglvejr. StBlpladetag er derfor ideelt til det danske
vejr.

Vi anbefaler, at fE etableret Lindab Topline i mat sort og med tagstensprofil. Dette vil
opdatere bygningens udseende og den matte overflade giver bygningen et klassisk
tegllook, som er rolig og afbalanceret samt harmonerer med den karakteristiske dan-
ske byggestil.

Taget tager imod snavs, vejr og vind som slid-er p3 taget. Derfor er tagstensprofilet
varmegalvaniseret st5l overtrukket med en hlrdfar vind- og vejrbestanOig overflade.
Overfladen er fin og^glat, der gar det svert for mos og alger at bide dig fast. Det skyl-
les stort set vek, nBr det regner og taget renser sig sllv.-Synes man a-t taget tranger
til lidt ekstra, kan det nemt rengores med vand og en blgd kost. Tagstensprofil er aits8
udviklet til at modst8 det omskiftende danske ve;i, s3 taget holder iig flot i mange 3r,

4 StAlpladetag
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Billede 1 - De forskellige lag i et stttpladetag
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Den varmgalvaniserede stSlplade er grundet, primet og belagt med enten en poly-
esterlak eller HBP Topcoat belegning. I dette tilfelde vil pladerne vere behandlet
med en mat polyester ovedlade, s3 tagfalden ikke reflektere.

Tagstensprofilet f8s i lange lenger som giver fE samlinger. De lange plader gar mon-
tagen ekstra rationel pE store ubrudte tagflader uden en masse samlinger.
StSlpladetaget er let og kan ligges ovenpB eksisterende tagkonstruktion.

DEAS foreslSr at det eksisterende tag fiernes og det nye st8lpladetag bliver lagt oven-
pB Oe eksisterende sper. Der kommer yderligere 200 mm isoleringsgranulat ovenpS
de nuvaerende 150 mm isolering i tagkonstruktionen, hvilket medfgre at gangbroerne
pE lofterne samt lysskaktene til ovenlysvinduerne skal heves,

Nogle af lejlighederne er udstyret med loftlem til tagrummet. NBr tagkonstruktionen
bliver efterisoleret med 200 mm isoleringsgranulat, kan stigerne til loftrummet ikke
vare der og stigerne bliver derfor ogsS nod til at blive hevet. Hvis der i disse lejlighe-
der er udfgrt konstruktive andringer iloftrummet, siden ejendommen blev bygget, og
disse endringer besverliggar eller fordyrer tagrenoveringen, kan disse meromkost-
ninger kraves udredt af den pSgeldende lejligheds nuverende ejer.

Loftlemmene i boligerne er gamle og har en d8rlig isoleringsvardi, derfor anbefaler
DEAS at loftlemmene bliver udskiftet.

DEAS foreslSr ogsS at ovenlysvinduerne og ovenlyskuplerne bliver udskiftes og at pla-
stiktagrenderne bliver udskiftet til st8ltagrender.

Ved udskiftning af tagkonstruktion anbefaler DEAS at der kommer overdakning p3
taget i byggeperioden for at minimere vandnedtrengning i tagkonstruktionen samt at
h8ndverkerne kan arbejde i alt slags vejr og forskydning af tidsplanen minimeres.
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A\ DEASFordele ved st8lpladetag :

1. Mellem/lang levetid

2. Lav vagt
3. Lange lengder som sikrer hur-
tig montage

4. Nemt at montere

5. Kan anvendes ved lav tag-
haldning

6. Bredt udvalg af farver

7. Understgtter ikke vakst af
skimmel eller alger

8. Bredt udvalg af profiler

9. Brandsikkert

10. ModstS skiftende vejrforhold

1. Kan ruste, hvis de
forkert

2. Kan falme, specielt rode farve

3. Kan give problemer med kon-
dens, hvis de ikke monteres kor-
rekt

Nej, det unikke design hos Lind-
dab Topline sikre at det ikke
larmer

Nej, st8lpladerne er bearbejdet
med en overflade coating, der er
sterk og holdbar

Linddab giver 20 8rs garanti pE

HBP Topcoat og 15 8rs garanti
pE polyesterbelagte plader

Itag

Ofte stillede sporgsmSt tit st8tpladetag:

Larmer det mere med et
nBr det regner?

Ruster et stSl pladetagz

Levetid pB et st8lpladetag?
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Hvis generalforsamlingen ikke giver mandat til st8lpladetag, kan der som alternativ
udskiftes til bolgeeternittag dvs. at det gamle tag bliver udskiftet og der bliver lagt nyt
bolgeeternitplader som eksisterende. Denne losning har en kortere levetid end st3l-
pladetag,

Det er godt at velge bolgeeternittag til boliger, som ikke kan klare de tungere tage,
da bolgeeternittag har en ganske lav vagt, og derfor kan monteres pB nesten alle
huse samt monteres med lav taghaeldning.

Det gode ved bolgeeternitplader er at de er nesten vedligeholdelsesfri og kravene til
vedligeholdelse er derfor f3.

Bolgeeternit er brandhammende samt det tillader huset at 3nde, s3 man er sikret et
godt indeklima.

Hvis der valges bolgeeternittag i stedet for st8lpladetag bibeholdes der ovenlysvindu-
er, loftlemme, nedlobsrar og tagrende bliver i plast. Projektet tankes udfort uden
overdakning i udforelsesperioden. Uden overdakning er der en risiko for vandned-
trengning i tagkonstruktionen i udfgrelsesperioden og det kan medforer forskydning
af tidplanen.

Fordele ved bolgeeternittag :

Fordele:

2. Lav vaegt

3. Kan anvendes ved lav tag-
haldning

4. Nesten vedligeholdelsesfrit

5. God mulighed for ventilation

6. Storm og brandsikkert

7. F8s i forskellige farver

Ulemper:

1. Kan forekomme mos og alger
hvis det ikke algebehandles or-
denligt

2. Kort levetid
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6 Gennemfgrelse af tagrenoveringsprojektet

Tagrenoveringsprojektet og folgende budgetter tager udgangspunkt i fOlgende opga-
ver udfores:

. Ansogning til Hvidovre Kommune

. Projektering

. Udbud af byggearbejder og afholde licitation

. Udvelge leverandor og foretage kontrahering i samarbejde med forening

. Projektplanlegning med entreprenor

. Orientering af proces og tidsplan til forening

. Opstart af byggeri; opstartsmode, forsikring og garanti

. Lobende byggeledelse og fagtilsyn

. Budgetopfolgning og lobende godkendelse af fakturaer

. Teknisk gennemgang og mangeludbedring

. Afleveringsforretning

. Udarbejdelse af byggeregnskab

. 1-3rs gennemgang

. 5- Srs gennemgang

Det er bestyrelsens hensigt at der etableres en arbejdsgruppe som varetager forenin-
gens interesser og som evt. deltager pE byggemoder samt avrige informationsmoder
irv. for at fE flest mulige onsker og bet'''o, syntig93ort. En arbejdsgruppe best8r typisk
af 2 bestyrelsesmedlemmer samt byggeteknisk rSdgiver. Arbejdsgruppen skal betrag-
tes som foreningens forlengede arm under renoveringsprojektet.

7 Overordnet tidsplan

N edenst8en de viser tidspla nsforlobet ved r. ta g ren overin gsproj ekt.

I

Ekstraordiner generalforsamling: November 2O16

R8dgiverkontrakt: November 2O16

Byggeandragende og nabohoring: December 2016

Projektering: Januar-februar 2OL7

Udbud, licitation/kontraktmedentreprenor: Februar-april2OlT

Udfsrsel / Byggeperiode: Maj-juni 2OL7
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8 Okonomi og byggebudget

E/F Kastaniecentret, Hvidovrevej 344-35OG

Budgetramme - Udskiftning af tagdakning - Sttlpla- 
Sep-2016der

stBltag 1.950.000

200 mm isoleringsgranulat i tagkonstruktion 200.000

6 1 stk. taghaetter/faldstammeud luftnin g 100.000
1 stk. skorsten, mindre rep. 4.500
2 stk. afslutning om mekanisk ventilationshatter 5,500

10 stk. afslutning om og udskiftning af ovenlysvinduer 90.000
7 stk. afslutning om og udskiftning af ovenlyskupler 51.500

17 stk. nedlgbsrar (3 stk. karer ned gennem bygningen) 35.000
Nye plasttagrender 80.000

5 stk arbejder ifm. vindskeder 14,000
2 stk. zinkinddekninger, hele udstrakningen (gratafslut-
ninq ene ende) 17.500

Reparation af bredder og sparender (let udskiftning) 45.500
Reparation af murvark i overgang til tag 9.000

Stillads 290.000
Overdakning 390.000
Byggeplads 90.000

HAndvarkerudgifter ekbkl. Moms 3.372.500
Uforudselige udgifter tO o/o 337.254

Entreprisesum 3.7A9.75(,
Teknisk r8dgivning 1O o/o 370.975

I alt ekskl. moms 4.O80.72s
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25olo Moms af h5ndverker udgifter/ teknisk honorar

mkostninqer i alt ink!. Moms
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E/F Kastaniecentret, Hvidovrevej 344-35OG

Budgetramme - Udskiftning af tagdakning - Bolge- 
Sep_2016eternitplader

Bolgeeternitplader 1.332.000

200 mm isoleringsgranulat i tagkonstruktion 200.000

61 stk. taghatter/faldsta mmeudluftninq 100.000
1 stk. skorsten, mindre rep. 4.500
2 stk. afslutning om mekanisk ventilationshetter 5.500

7 stk. afslutning om og udskiftning af ovenlyskupler 51.500

Nye plasttagrender 80.000

5 stk arbejder ifm. vindskeder 14.000
2 stk. zinkinddekninger, hele udstrakningen (gratafslut-
ning ene ende) 17.500

Reparation af bradder og sperender (let udskiftning) 45.500
Reparation af murvark i overgang til tag 9.000

Stillads 290.000
Byggeplads 90.000

HAndvarkerudgifter ekskl. Moms 2.239.500
Uforudselige udgifter 70 o/o 223.950

Entreprisesum 2,463.450
Teknisk rSdgivning LO o/o 246.345

I

I alt ekskl. moms 2.7(J9,795
25olo Moms af h8ndverker udgifter/ teknisk honorar 677.448
Entreprisefo rsikring 10.000

Byggeomkostninger i alt inkl. Moms 3.398.OOO
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