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Notat 

 

 

Ved Parken 1 – Bygningens tilstand. 

 

Klimaskærm/konstruktioner 

Bygningen er en let bygning, opbygget i etaper, på fundamenter af henholdsvis 

træpæle og beton-brøndfundamenter. Bygningen er hævet over terræn der således 

giver en krybekælder af varierende højde, afhængigt af terrænet. Krybekælderen er 

vel-ventileret, og der er ikke tegn på fugt under bygningen. Der er 100 mm isole-

ring i gulvet. 

 

Bygningsafsnittet, der ligger mod Ved Parken, er den ældste og er bygget på træ-

pæle. Der er for år tilbage skiftet en del af disse pæle til beton, idet de efterhånden 

er rådnet under kontakten med jorden. Der er stadig en del træpæle tilbage, hvilket 

giver en anelse sætninger i bygningen. Det er meget omkostningstungt at udskifte 

de resterende pæle, hvilket er undladt med baggrund i at bygningen på længere 

sigt skal afskaffes. Der vurderes ikke at være risiko for sætningsskader på kort sigt. 

 

 

Ydervæggene i bygningen er en let træskellet-konstruktion med facadeplader. Fa-

caden er isoleret med 75-100 mm isolering og isoleringen vurderes at være intakt. 

Bygningen har mange m2 facade og en generel efterisolering af facaden er uhen-

sigtsmæssig omkostningstung, totaløkonomisk set. Facadebeklædningen er stort 

set intakt, dog skal der udskiftes enkelte knækkede plader. Træ-pyntelisterne på 

facaden trænger stedvis til maling. 

 

Vinduerne er med koblede rammer, det vil sige to enkelte lag glas og ikke med 

termoruder, dog med en acceptabel isoleringsevne. Vinduerne er løbende blevet 

malet, men trænger nu til maling og eftergang for stedvis råd. Som følge af mindre 

sætninger i bygningen, skal vinduerne generelt eftergås, rettes op og tætnes. 

Stedvis er der endvidere behov for maling mellem de koblede rammer. 

 

Taget er udført med rejsning og eternitbeklædning. I loftrummet er der ligeledes 

god ventilering og der er ikke kendte fugtproblemer. Taget har løbende været ved-

ligeholdt, dog skal der umiddelbart udskiftes en enkelt rygningsplade. Der er 100-

150 mm isolering i tagrummet. Tagrender og nedløb skal eftergås. 
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Indvendige overflader 

Gulve: 

Der er generelt linoleum på alle gulve, dog med undtagelse af toilet- og baderum 

med vinyl. Overfladerne er intakte og vurderes at blive pæne efter en opskuring og 

polish-behandling. Eksisterende toilet- og baderum flyttes umiddelbart til andre 

placeringer og får derfor nye vinylgulve. 

 

Lofter: 

Langt den overvejende del af lofterne i bygningen er akustikregulerende gipslofter i 

rigtig god stand. Idet anvendelsen af bygningerne ændrer status til boligformål, 

skærpes myndighedskravene til bl.a. brandforhold. Det betyder, at der skal etable-

res nye lofter i hele ejendommen. 

 

Vægge: 

Indvendige vægge er lette vægge, der nemt kan fjernes. Lydisoleringen i eksiste-

rende vægge skal dog tjekkes i forhold til nye boligopdelinger. Hvor skillevægge er 

udført som glasvægge, skal disse udskiftes til gipsvægge, hvis de indgår i boliger. 

 

Installationer 

Varme, ventilation, sanitet: 

Bygningen er opvarmet ved naturgas og der er relativt nye radiatorer i pæn stand i 

hele bygningen. 

 

Opholdsarealet mod indgangen fra Ved Parken og opholds-/terapilokalet er ventile-

ret med to særskilte ventilationsanlæg. I øvrigt er der mindre udsugningsanlæg 

stedvis i bygningen. I lighed med de skærpede myndighedskrav til brand, forventes 

også krav om mekanisk ventilation ved den nye anvendelse.  

 

Saniteten er i relativt pæn stand og overvejes genanvendt. 

 

Belysning/IT: 

Grundbelysningen i hele bygningen er i pæn stand og påregnes genanvendt i det 

omfang det er muligt. Der er bestykket med it-udtag stedvis i bygningen samt et X-

felt. 

 

Køkken: 

I forbindelse med Parkhusets café, blev der etableret et produktionskøkken med 

vareudlevering. Dele af dette køkken er genanvendt på Solvej 6, men enkelte hårde 

hvidevarer er tilbage. Overfladerne er i god stand og det vurderes relativt nemt at 

etablere et modtagekøkken samme sted. 

 

Udearealer: 

I arealet mellem bygningerne er der etableret en gårdhave, med plankegulv og 

manuel solafskærmning, i en stand der kan bruges. 

 

Arealerne fremstår mindre vedligeholdt, men kan uden de store investeringer brin-

ges i en brugbar stand. Der pågår betydelige renoveringsarbejdere på naboejen-

dommen som præger særligt hovedindgangen. Det vurderes, at der i takt med fær-

diggørelsen af naboejendommen vil kunne etableres et imødekommende ankomst-

område.  

 

Der er niveaufri adgang via rampe til hovedindgangen fra Gl. Rådhusvej. Ligeledes 

er der rampe til indgangen fra Ved Parken. Denne skal dog justeres så den hæld-

ningsmæssigt opfylder kravene for niveaufri adgang. 

 



 

 

Side 3 

 

Generel vurdering 

Bygningen er i en stand isolerings- og konstruktionsmæssigt, hvor der skal så me-

get til at bringe den op i en standard som øvrige ejendomme i kommunen, at det 

ikke er hensigtsmæssigt økonomisk. Dog vurderes det, at bygningen kan ombygges 

og fungere som korttidsboliger i en begrænset årrække (3-5 år), vel vidende at det 

er en ældre bygning. 
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