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1.

INDLEDNING
1.1 Formål
Formålet med nærværende opgave er at udarbejde en tilstandsrapport, der indeholder alle forhold
som måtte være i kategori – genopretning og/eller større vedligehold. Almindelige drift og
vedligehold er ikke en del af tilstandsvurderingen.
1.2 Omfang
Tilstandsvurdering og rapportering omfatter følgende idrætshaller (klubhuse o.l. i forbindelse med
idrætsanlæg er ikke indeholdt):
·
·
·
·
·

Skensvedhallen, Højelsevej 1B, 4623 Li. Skensved
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge
Køgehallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge
Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge
Herfølgehallen, Vordingborgvej 124D, 4681 Herfølge

Skovbohallerne
·
Ejbyhallen, Skovvang 4, 4623 Li. Skensved
·
Boruphallen, Hovedvejen 65, 4140 Borup
·
Skovbohallen, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov
Bygningssyn på Køge kommunens idrætshaller er gennemført november 2019. Bygningssynene er
gennemført af Rambøll i samarbejde med de driftsansvarlige på de enkelte haller.
Der foretages en tilstandsvurdering af de enkelte besigtigede bygningsdele, såfremt det skønnes,
at der er behov for større vedligehold indenfor en 10 års periode. Der tages foto af de
registrerede aktiviteter. Følgende bygningsdele er omfattet af besigtigelsen:
Klimaskærm
·
Ydervægge
·
Trapper/ramper
·
Bærende konstruktioner (synlige dele)
·
Tage inkl. kviste, ovenlys, udhæng og stern
·
Vinduer/døre
·
Tagrender og nedløb
Indvendige overflader
·
Indvendige gulve/vægge/lofter
·
Kælderoverflader
Tekniske installationer
·
Indvendige afløbsinstallationer
·
Brugsvandsinstallationer
·
Varmeinstallationer
·
Ventilationsanlæg
·
El- og belysningsanlæg
·
Elevator
Gennemgang og besigtigelse af tekniske installationer omfatter kun synlige og fælles tilgængelige
basisinstallationer, herunder varmecentral, ventilationscentraler mv. Gennemgangen er en visuel
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gennemgang af bygningernes tilgængelige dele. Der foretages ikke adskillelse af bygningsdele
eller andre supplerende undersøgelser, men hvor det skønnes nødvendigt med sådanne
supplerende undersøgelser, anføres forslaget til undersøgelsen og en skønnet pris for dette.
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2.

SAMMENFATNING
Rambøll har foretaget en tilstandsvurdering af klimaskærm, indvendige overflader og
installationer på de 8 selvejende haller i Køge Kommune.
Der er ved tilstandsvurderingen lagt vægt på genopretningsarbejder, risiko for følgeskader og
større vedligeholdelsestiltag.
Såfremt alle genopretningsarbejder skal udføres, skal der regnes med, at der skal afsættes ca. 18
mio. kr. ekskl. moms.
Af tilstandsvurdering fremgår det, at der generelt er tale om større vedligeholdelsestiltag.
Heraf udgør tagudskiftningen den største post, ca. 14 mio., men er samtidig det tiltag der kan
vente i længst tid 5 – 10 år.
Renoveringen af badeværelserne udgør ca. 800.000 kr. ekskl. moms og udskiftning af gulve
udgør ca. 950.000 kr. ekskl. moms.
Genopretningsarbejder og arbejder der medfører risiko for følgeskader bør ikke udsættes og
udgør ca. 1.150.000 kr. ekskl. moms, heraf udgør udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i
Ejbyhallen de 900.000 kr. ekskl. moms.
Øvrige arbejder er udbedringer og kontrol af revner på Rishøjhallen og betonundersøgelse på
Ravnsborghallen.
Generelt vedligeholdes ventilationsanlæggene og der er serviceaftale for kontrol af anlæggene og
udskiftning af filtre mv.
Ventilationsanlæg i Herfølge-, Skovbo-, Ejby- og Boruphallen er i god stand, der er umiddelbart
ingen bemærkninger til driften af anlæg i Skensved- og Rishøjhallen.
Ravnsborghallens og Køgehallens hal 2 ventilationsanlæg er de oprindelige og er begge
energimæssigt utidssvarende og med risiko for nedbrud og kunne med fordel renoveres.
Anlæggene bør undersøges nærmere for en vurdering af omfanget af renoveringen.
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3.

SKENSVEDHALLEN

Foto 1 Oversigtsbillede, Skensvedhallen

3.1 Generelle informationer
Skensvedhallen er opført i 1991 og er beliggende på Højelsevej 1b, 4623 Lille Skensved. Det
samlede bygningsareal er 1.707 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal.
Den tilstødende bygning beliggende på hallens østlige side er opført i 2014 og er ligeledes
medtaget i nærværende tilstandsvurdering.
Bygningen indeholder hal, toiletter, omklædning og cafeteria. Tilbygningen indeholder fitness og
teknikrum.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering – Skensvedhallen”
Tabel 1 Arealoversigt

Bygningsareal

1.604 m²

Tagetage

0 m²

Kælderareal

103 m²
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Renoveringsarbejder:
Opførelse af ny tilbygning (Fitness) i 2014.
Gulv i hallen er skiftet indenfor de seneste 6 år grundet vandskade.
Planlagte arbejder:
Driften har ikke oplyst om planlagte arbejder ifm. tilstandsvurderingen af hallen.
3.2

Registrering

Klimaskærm:
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Taget er det oprindelige og er intakt,
men fremstår med algebegroning Se foto 2. Der er ikke registreret vandskader i forbindelse med
tagbelægningen og ej heller oplyst om vandskader ifm. taget.
Ydervæggene på hallen er pudsede på de nederste ca. 2,5 m og med eternitplader herover, samt
omkring indgangspartiet. Den pudsende del fremstår med begyndende afskalninger mod terræn
samt med alger mod nord og nordvest. Herudover er enkelte eternitplader ved indgangspartiet
revnet. Se foto 3 og 4.
Yderdøre og porte af træ ved den eksisterende hal er fra bygnings opførelse. Yderdøre og porte
og er funktionsdygtige, men udtjente.
Vinduer og porte i hallen er de oprindelige. Monteret i forbindelse med opførelse af hallen i 1991.
Vinduerne er 2 lags termoruder. Se foto 5.
Indvendige overflader:
Trægulvet i hallen er udskiftet indenfor de seneste 6 år i forbindelse med en vandskade. Gulvet er
i god stand. Se foto 6.
I omklædningsrummene fremstår gulvene fliser på væggene med eroderede og nedslidte fuger,
se foto 8. Gulvklinkerne fremstår med kalkaflejringer og eroderede fuger mellem klinkerne, se
foto 9 og 10. Herudover er der målt opfugtning i gulvet i baderummet. Se foto 10.
Tekniske installationer:
Belysningen i hallen er almindelige lysstofrør. Der er sat 12 ekstra LED-armaturer i hallen. Driften
oplyser, at belysning er en tung post i driftsbudgettet. Se foto 7.
Sanitet er udskiftet løbende. Ikke alle toiletter er udskiftet til toiletter med 2 skyl. Overflader i
toiletrum fremstår utidssvarende, men intakte. Se foto 11.
Hallen er med gasforsynet varmecentral. Anlægget er fra bygningens opførelse og fungerer ifølge
driften uden problemer. Der er løbende service på anlægget. Se foto 12 og 13.
Der er udsugningsventilatorer i omklædningsrummene. Der var ved registreringen ingen
bemærkninger til ventilationen.
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3.3 Tilstandsvurdering
Hallen bærer generelt præg af, at de fleste bygningsdele er de oprindelige.
Klimaskærm:
Taget:
Da taget er det oprindelige eternittag, må det forventes at have en levetid på min 40 år og at
skulle udskiftes om mere end 10 år. Taget skal dog eftergås som en del af den løbende
vedligeholdelse.
Ydervægge:
Omfanget af afskallet puds ved sokkel og beskadigede beklædningsplader vurderes ikke at
medføre risiko for følgeskader. Det vurderes, at der vil være tale om partiel udskiftning af
pladerne, hvilket kan foretages løbende, hvorfor forholdet vurderes som værende forebyggende
vedligehold.
Vinduer og døre:
Yderdøre og porte af træ er funktionsdygtige men udtjente. En udskiftning til bedre isolerede døre
og porte vil samtidig bevirke et lavere energiforbrug, hvorfor der er tale om et energitiltag.
Indvendige overflader:
Trægulvet:
Gulvet er i god stand og kræver udelukkende almindelig løbende vedligehold, som gulvafslibning
og lakering.
Omklædningsrum:
Overfladerne i omklædningsrummene er generelt utidssvarende og udtjente. I badeområderne er
fugerne slidte og gulvet er opfugtet. Det vurderes, at der ikke er udført vådrumstætning. Det
anbefales, at badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem, som opfylder
kravene til høj vandbelastning. Renoveringen bør udføres indenfor 3 – 5 år for at undgå en
acceleration af skaderne.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysningen i hallen vurderes at være funktionsdygtig. En udskiftning til CTS styret LED
armaturer, vil betyde en energibesparelse og besparelse på driftsbudgettet.
Sanitet:
Det vurderes, at samtlige toiletter og andet sanitet er funktionsdygtigt og skal udskiftes som en
del af den løbende vedligeholdelse. En udskiftning af 1 skyls toiletter vil medføre en besparelse på
det samlede vandforbrug.
Varmecentral:
Hallens varmecentraler er gasforsynet. Anlægget er fra bygningens opførelse og fungerer ifølge
driften uden problemer. Der er løbende service på anlæggene.
Ventilation:
Udsugningsanlæg i omklædningsrummene skal som forebyggende vedligehold udskiftes jævnlig,
der var ved besigtigelsen ingen bemærkninger til ventilationen.
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4.

RISHØJHALLEN

Hal 1

Foto 2 Oversigtsbillede, Rishøjhallen

4.1 Generelle informationer
Rishøjhallen er opført i 1971 og er beliggende på Skolevej 7, 4600 Køge. Det samlede
bygningsareal er 4.954 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal. I det nordvestlige
hjørne af den eksisterende hal er der i 2003 opført en tilbygning med ny træningshal på 741 m²,
mellembygning på 110 m² og 190 m² i alt 1.041 m²,
Bygningen indeholder 2 haller, omklædning, toiletter, selskabslokaler og cafeteria m. køkken. I
kælderen er der blandt andet teknik, skydebane og billard.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering –Rishøjhallen”
Tabel 2 Arealoversigt

Bygningsareal

4.294 m²

Tagetage

69 m²

Kælderareal

591 m²
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Renoveringsarbejder:
Udskiftning af tagpaptag på fladt tag
Forstærkning ved bærende bjælker
Planlagte arbejder:
Driften har ikke oplyst om planlagte arbejder ifm. tilstandsvurderingen af hallen.
4.2

Registrering

Klimaskærm:
Tagbelægningen på hal 1 er af ståltrapezplader. Coatningen på pladerne skaller af og der er
begyndende korrosion på pladerne. Se foto 1.
Tagbeklædning på den nyere tilbygning er tagpap. Tagpapbelægningen er i god stand.
Vinduer og porte i hallen er de oprindelige vinduer fremstår intakt og i god
vedligeholdelsesmæssig stand. Se foto 2.
Ved overgang mellem de to tagflader er der registreret en gennemgående revne i murværket.
Væggen skrider ud og murstenene skubbes. Se foto 3.
Inde i den lille hal (tilstødende rum til selskabslokale) er stenene skubbet 2-5 mm ind. Det kunne
ved besigtigelsen ikke konstateres hvorvidt problemet er accelererende.
Der er ligeledes konstateret større revner i væg i sal ved siden af selskabslokale. Revnen er ca. 3
mm bred og er primært i fugerne mellem fliserne, men går også igennem få af murstenene. Se
foto 4.
I forbindelse med besigtigelsen kunne det konstateres, at der ved tværgående bjælker er
foretaget en udskiftning af murstenene i væggene. Udskiftningen er foretaget i forbindelse med
en forstærkning af søjlerne i murværket. Se foto 5.
Indvendige overflader:
Trægulvet i begge haller er det oprindelige og fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand. Se
foto 6 og 7.
I den nyere tilbygning og ved hovedindgangen er loftpladerne udskiftet til træbetonplader. De
resterede lofter er de oprindelige fra opførelsen og fremstår flere steder medskjolder og revner i
loftspladerne. Se foto 8.
Overfladerne i omklædningsrummene er generelt utidssvarende, udtjente og svære at rengøre. I
badeområderne er fugerne slidte og gulvet er opfugtet. Det vurderes at der ikke er udført
vådrumstætning. Det anbefales at badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem,
som opfylder kravene til høj vandbelastning. Renoveringen bør udføres indenfor 3 – 5 år for at
undgå en acceleration af skaderne. Se foto 9 og 10.
Placeringen af radiator medfører på grund af vandbelastning at denne er rusten og tæret, se foto
10.
Omklædningsrummene er indrettet med saunaer i bruseområderne. Saunaerne er ikke længere i
brug. Døre til saunaer er medtagede og nedslidte. Se foto 11.
I den sydlige ende af bygningen er der ved toiletterne ved den lille hal (Judo) registreret en
vandskade. Der var ved besigtigelsen opsat afdækning til udtørring. I forbindelse med
besigtigelsen blev der mål opfugtning i vægge omkring toilettet i ca. 1,5 -1,7 meters højde, samt
i gulvet ca. 0,5 m fra væggen. Vandskaden skyldes jf. driftens oplysninger utætheder i afløb
under håndvasken.
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I kælereden ved skydebanen blev der lokal i loftet målt opfugtning. Jf. driften havde der
weekenden forinden besigtigelsen ligget vand på gulvet. Der blev i forbindelse med besigtigelsen
ikke målt opfugtning i væggen, eller i det overliggende dæk, hvorfor årsagen til opfugtning i
træloftet ikke blev fundet. Se foto 12.
Tekniske installationer:
Belysningen i den nye hal er LED, men i den eksisterende hal fra 1972 er der opsat belysning med
almindelige lysstofrør. Driften oplyser, at belysning er en tung post i driftsbudgettet. Se foto 6.
Der er konstateret begyndende gennemtæringer på enkelte radiatorer i baderum. Se foto 10.
Driften har sat CTS styret termostater på alle radiatorer således at det er driften og ikke brugerne
der kontrollerer og styrer varmen.
Bygningerne er med gasforsynes varmecentraler. Anlæggene er de oprindelige. Se foto 13 og 14.
Der er serviceaftaler på gaskedler, CTS-anlæg, ventilationsanlæg, opvaskemaskine mv. i køkken,
el-tjek og elektrolyse på varmtvandsbeholder.
Der er serviceaftale på ventilationsanlægget. Der var ved besigtigelsen ikke yderligere
bemærkninger til ventilationsanlægget.
4.3 Tilstandsvurdering
Hallen bærer generelt præg af, at de fleste bygningsdele er fra bygningens opførelse.
Klimaskærm:
Taget:
Tagbelægningen på hal 1 er af ståltrapezplader. Coatningen på pladerne skaller af og der er risiko
for gennemtæringer. Da taget er det oprindelige og idet der er begyndende korrosion, må det
forventes, at levetiden er opbrugt og at taget skal udskiftes indenfor de næste 2-5 år. Der er i
forbindelse med besigtigelsen ikke registreret vandskader. Det vurderes at udskiftningen af taget
er et større vedligeholdelsestiltag og at såfremt taget ikke udskiftes inden for 5-10 år, kan det
medføre vandskader.
Tagpaptag på den nye bygning er i god vedligeholdelsesmæssig stand og kræver ikke yderligere
vedligehold udover almindelig løbende vedligehold.
Vinduer og døre:
Vinduer og porte i hallen er de oprindelige. Monteret i forbindelse med hallens opførelse. Vinduer
er i god stand. Udover det løbende vedligehold må vinduer og døre forventes at skulle udskiftes
inden for 10-15 år.
Revner:
Det anbefales, at der foretages løbende kontrol af revnen og murstenene for at kunne konstatere
hvorvidt forholdet accelererer og om der kan være tale om følgeskader.
Indvendige overflader:
Trægulv:
Trægulvet i begge haller er i god vedligeholdelsesmæssig stand og kræver ikke yderligere
vedligehold udover det løbende vedligehold.
Loftsplader:
De eksisterende loftsplader i bygningen er med skjolder og revner og i enkelte tilfælde er der
faldet plader ned. Det vurderes, at en udskiftning af loftspladerne er et større
vedligeholdelsestiltag.
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Omklædningsrum:
Er utidssvarende og specielt baderum er udtjente. Overfladerne er slidte og gulvet er opfugtet.
Opfugtninger kan medføre risiko for følgeskader, hvorfor det vurderes at en totalrenovering af
badeværelserne er nødvendig for at etablerer tætte samlinger og gennemføringer. Det anbefales
at badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem, som opfylder kravene til høj
vandbelastning.
Sauna: Da saunaen ikke bruges, bør den nedlægges og inddrages i de øvrige baderum eller
lukkes helt. I den forbindelse bør vandblandingsanlæg flyttes ud af rummet, aht. driften.
Vandskaden i den sydlige del af bygningen er under udbedring. Vandskaden skyldes jf. driftens
oplysninger utætheder i afløb under håndvasken. Opfugtning i væg og gulv vurderes at have stået
på i længere tid og har medført væsentlig opfugtning af betondækket. Det bør sikres at
konstruktionerne er helt udtørrede forend der etableres nyt gulv.
I kælderen (rum ved skydebane), hvor der blev målt lokal opfugtning af loftet kunne årsagen til
dette ikke lokaliseres under nærværende besigtigelse. Det anbefales, at der holdes øje med
hvorvidt forholdet er tilbagevendende, eller om der er tale om et enkelt tilfælde, hvor der har
ligget vand på gulvet i baren over rummet ved skydebanen. Såfremt der fortsat er opfugtet i
loftet anbefales det, at der foretages supplerende undersøgelser for at verificere årsagen til
opfugtningen. Med baggrund i nærværende besigtigelse vurderes forholdet på nuværende
tidspunkt ikke at medføre risiko for skader på loftet eller de omkringliggende bygningsdele.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysningen i hallen vurderes at være funktionsdygtig. En udskiftning til CTS styret LED
armaturer, vil betyde en energibesparelse og besparelse på driftsbudgettet.
Varmecentral:
Hallens varmecentraler er gasforsynet. Anlægget er fra bygningens opførelse og fungerer ifølge
driften uden problemer. Der er løbende service på anlæggene.
Radiatorerne i baderummene er placeret tæt på bruserarmaturerne og overbruses derfor jævnligt
hvilket medfører at de jævnligt skal males og at de korrodere. Ændret placering af radiatorerne
bør overvejes.
Ventilation:
Ventilationsanlægget og fungere uden problemer og der er serviceaftale på anlægget.
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5.

KØGEHALLERNE

Foto 3 Oversigtsbillede, Køgehallerne

5.1 Generelle informationer
Køgehallerne er opført i 1961 og 1991 og er beliggende på Ved Stadion 2B, 4600 Køge. Det
samlede bygningsareal er 3.258 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal. Hallerne
er opdelt i Hal 1 og Hal 2.
Udover de to haller er bygningerne indrettet med omklædningsrum og toiletter.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering –Køgehallerne”

Tabel 3 Arealoversigt

Bygningsareal

3.235 m²

Tagetage

0 m²

Kælderareal

23 m²
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Renoveringsarbejder:
Udskiftning af
Renovering af
Udskiftning af
Planlagte arbejder:
Udskiftning af
Udskiftning af

gulv i Hal 2 (grundet vandskade)
baderum i omklædning.
tag hal 2 (2008)
gulv i Hal 1 (grundet vandskade)
loftplader (troldtek) i Hal 1

5.2 Registrering
Klimaskærm:
Taget på hallen er det oprindelige og er udført med beklædning af eternitplader. Taget er i god
stand. Se foto 1. Der er et igangværende projekt for udskiftning af loftsplader og belysning i
hallen. På hal 2 er taget udskiftet i 2008 (driftsoplysninger), dog ser taget medtaget og i et
område over porten i facaden mod vest ligger taget ujævnt og med et knæk i tagfladen ved
overlappet, med risiko for indtrængen af vand, da tagpladerne ikke slutter tæt i overlappet. Se
foto 2 og 3. Der er ikke observeret vandskader i forbindelse med taget.
Ydervæggene på hallen er pudsede på de nederste ca. 2,5 m og med eternitplader herover, samt
omkring indgangspartiet. Den pudsende del fremstår med begyndende afskalninger mod terræn
Eternitplader på facade er i god vedligeholdelsesmæssig stand.
Portene til hallen er de oprindelige og er generelt nedslidte og udtjente. Portene i hal 2 er
ligeledes nedslidte. På hal 2 fremstår port mod vest med råd i den nederste del af karmen og
portene er generelt utætte, der kan ses lys under døren. Se foto 5.
Indvendige overflader:
Hal 1:
Trægulvet i hal 1 er gammel og meget slidt. Se foto 6. Det blev i forbindelse med besigtigelsen
oplyst, at gulvet er planlagt skiftet, da man også her har registreret en vandskade.
Loftpladerne i hallen er meget medtagede og med sorte skjolder. Lofterne er træbetonplader og
fremstår efterhånden sortsværtet men intakte. Se foto 6. Jf. driftens oplysninger er der planlagt
udskiftning af loftspladerne samt belysning i forbindelse med en renovering.
Omklædningsrum ved hal 1 er de eksisterende, der er dog opsat fliser på væggen langs bænke i
omklædningen. Baderummene er jf. driftens oplysninger udskiftet omkring år 2000 og er i god
vedligeholdelsesmæssig stand. Der er målt opfugtning i gulvet, samt i væggen omkring
armaturer. Se foto 8.
Hal 2:
Trægulvet i hal 2 er blevet skiftet ifm. med en vandskade i hallen og er derfor i fin stand og
kræver ikke vedligehold udover det løbende vedligehold. Se foto 7.
Omklædningsrum og baderummene er de oprindelige, dog er enkelte gulve skiftet. Der er
konstateret mindre områder med kalkaflejringer og eroderede fuger på gulv i bruseområdet. Der
er ligeledes målt opfugtning af gulv i bruseområdet, både omkring afløb og i resten af gulvet. Se
foto 9.
Tekniske installationer:
Belysningen i begge haller er med almindelige lysstofrør. Driften oplyser, at belysning er en tung
post i driftsbudgettet. Se foto 7.
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Bygningerne er med fjernvarmeforsynet varmecentral.
Driften oplyser at ventilationsanlægget til hal 2 er det oprindelige og består af 2 små ventilatorer
samt udluftningsrist i gavlen. Ventilatorerne er uden opvarmet returluft og der udføres ikke
service på anlægget. Ventilationen i hal 1 er udskiftet i ca. 2010 og virker jf. driften uden
problemer.
5.3

Tilstandsvurdering

Klimaskærm:
Tag:
Taget på hal 1 er det oprindelige eternittag og er i fin stand og forventes fortsat at have en
levetid på >10.
Taget på hal 2 er jf. driften udskiftet i 2008. Taget ser dog medtaget ud og der er fejl i taget over
port i vest som skal udbedres, taget skal eftergås og afrenses som en del af driften for fortsat at
have en fornuftig levetid, således at det kan holde min. 30 år endnu. Der er i forbindelse med
besigtigelsen ikke registreret vandskader.
Ydervægge:
Omfanget af afskallet puds ved sokkel og beskadigede beklædningsplader vurderes ikke at
medføre risiko for følgeskader. Det vurderes, at der vil være tale om partiel udskiftning af
eternitpladerne, hvilket kan foretages løbende, hvorfor forholdet vurderes som værende
forebyggende vedligehold.
Yderdøre og porte af træ er funktionsdygtige men udtjente. En udskiftning til bedre isolerede døre
og porte vil samtidig medføre et lavere energiforbrug, hvorfor der er tale om et energitiltag.
Porten på hal 2 som er med råd bør dog udskiftes som en del af vedligeholdelsen.
Indvendige overflader:
Hal 1:
Trægulvet i hal 1 er det oprindelige fra hallens opførelse og er meget slidt. Det blev i forbindelse
med besigtigelsen oplyst at gulvet er planlagt skiftet, da man ligeledes her har registreret en
vandskade. Opretning af gulvet er derfor ikke relevant.
Loftpladerne i hallen er meget medtagede og med sorte skjolder. Jf. driften er der planlagt
udskiftning af loftspladerne og belysning.
Omklædningsrum:
Omklædningsrum ved hal 1 er de eksisterende, der er dog opsat fliser på væggen langs bænke i
omklædningen. Baderummene er jf. driftens oplysninger udskiftet omkring år 2000 og er i god
stand. Der er målt opfugtning i gulvet, samt i væggen omkring armaturer. Opfugtningen vurderes
at være uden væsentlig betydning for holdbarheden, idet opfugtningen er mellem fliser og
vådrumssikring. Det vurderes ikke, at der er grund til større vedligehold, eller genopretning andet
end den anbefalede løbende vedligehold.
Hal 2:
Trægulvet i hal 2 er blevet skiftet ifm. med en vandskade i hallen og er derfor i god stand og
kræver ikke vedligehold udover det løbende vedligehold.
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Omklædningsrum:
Overfladerne i omklædningsrummene er generelt utidssvarende og udtjente. I badeområderne er
fugerne slidte og gulvet er opfugtet. Det vurderes, at der ikke er udført vådrumstætning. Det
anbefales at badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem, som opfylder kravene
til høj vandbelastning. Renoveringen bør udføres indenfor 3 – 5 år for at undgå en acceleration af
skaderne.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysning i hal 1 udskiftes til CTS styret LED armaturer ifm. med udskiftning af loftsplader.
Belysningen i hal 2 vurderes at være funktionsdygtig. En udskiftning til CTS styret LED armaturer,
vil betyde en energibesparelse og besparelse på driftsbudgettet.
Varmecentral:
Hallerne er med fjernvarmeforsynet varmecentral. Der er service på anlæggene, hvorfor der er
tale om forebyggende vedligehold.
Ventilation:
Ventilationsanlægget til hal 1 fungere uden problemer og der er serviceaftale på anlægget. De to
små anlæg i hal 2 er energimæssigt utidssvarende (uden opvarmet returluft) og idet der ikke er
service på anlæggene, er der risiko for driftsstop. Det bør overvejes at udskifte anlæggene til
mere tidssvarende og energioptimerede anlæg.
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6.

RAVNSBORGHALLEN

Foto 4 Oversigtsbillede, Ravnsborghallen

6.1 Generelle informationer
Ravnsborghallen er opført i 1976 og er beliggende på Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Det samlede
bygningsareal er 4.055 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal. Den eksisterende
hal indeholder 3 haller:
Hal A – Store hal
Hal B – Mindre hal
Hal C – Lille sal/holdsal
Herudover er der toiletter, omklædning og cafeteria i hallen.
I 1999 er der udvidet med en tilbygning ved hallens køkken.
I 2018 er der bygget til i hallens nordlige ende, hvor der nu er indrettet fitness og indgang og
omklædning hertil.
Der er ligeledes opført en tilbygning i hallens sydlige ende, som er indrettet til springgymnastik.
Denne hal er ikke en del af nærværende tilstandsvurdering og omtales derfor ikke yderligere i
nærværende rapport.
I hallens sydlige ende er opført en ny tilbygning, som indeholder springfaciliteterne. Denne
tilbygning er ikke indeholdt i nærværende rapport og er ikke besigtiget.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
16/38

Rambøll - Tilstandsvurdering

-

Tekniske installationer

Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering –Ravnsborghallen”
Tabel 4 Arealoversigt

Bygningsareal

3.005 m²

Tagetage

118 m²

Kælderareal

932 m²

Renoveringsarbejder:
Gulv i Hal A skiftet i 2004
Udskiftning af vinduer 2013
Udskiftning af vandinstallationer 2015
Udskiftning af tag på hallen 2016 (ikke skiftet på tilbygning ved køkken)
Renovering af omklædningsrum 2017
Tilbygning hallens nordlige ende 2018
Sanitet er udskiftet løbende
Planlagte arbejder:
Opsætning af nye armaturer og udskiftning til LED i begge haller.
6.2

Registrering

Klimaskærm:
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Tagrender er udskiftet i 2007/2008.
Se foto 1.
Ved samlingen mellem de to tage (hal og tilbygning -køkken) er der udført en vandrende i
tagpap. Hullet ved tagfoden, hvor vandet ledes i tagrenden er meget lille og der er risiko for
tilstopning og opstuvning af vand. Se foto 2.
Ydervægge af murværk er i god vedligeholdelsesmæssig stand.
Ved betonkonstruktionen i kælderskakten mellem vinduerne er der registreret revner i og
afskallet beton, samt steder med synlig armering. Se foto 3.
Samtlige vinduer i bygningen er udskiftet i 2015. Ved toiletter ved indgangen i stueetagen er
ruder skiftet, men vinduesrammer er de oprindelig. Vinduesrammerne er i god stand.
Branddøre/porte i hallen er funktionsdygtige, men slidte. Se foto 4.
Indvendige overflader:
Trægulvet i hal A er fra 2004 og fremstår i god stand. Øvrige overflader er ligeledes i god stand.
Se foto 5.
Gulvet i den lille hal, Hal B bærer præg af at være fra bygningens opførelse. Gulvet fremstår
nedslidt og der ses tydelige mærker og revner og sprækker hvor vaskevand trænger ned og
opfugter især endestødene. Se foto 6. Herudover er dele af gulvet skiftet på grund af
indtrængende vand under gulvet.
Trægulvet i hal C fremstår i god stand. Øvrige overflader er ligeledes i god stand.
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Linoleumsgulve i gangarealer fremstår generelt slidte og med huller. Se foto 7.
Baderummene er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Driften oplyser at der er foretaget
renovering af badeværelser, toiletter og baderum i 2017. Se foto 8 og 9.
Gulve i toiletter ved indgangen i stueetagen er dog de oprindelige gulve. Gulvene bærer præg af
at være fra byggeriets opførelse, men er i god stand. Se foto 10.
Tekniske installationer:
Belysningen i hallen er den oprindelige, men er planlagt skiftet til LED i den nærmeste fremtid. Se
foto 5.
Sanitet er udskiftet løbende. Alle toiletter er udskiftet til toiletter med to skyl. Brusearmaturer er
udskiftet og er i god stand.
Hallerne er med fjernvarmeforsynet varmecentral. Se foto 11.
Der er etableret ny røgventilation i hal A, som der jævnligt udføres service på og som er i god
stand.
Der er monteret blødgøringsanlæg, hvilket har medført, at badeværelserne fremstår fine og uden
kalkaflejringer. Se foto 12.
Ventilationsanlægget er det oprindelige fra bygningens opførelse. Der er løbende service på
anlægget og jf. driftens oplysninger at der er stort strømforbrug til anlægget, men at det ellers
fungere uden problemer, Se foto 13.
Terræn:
Indgangen til hallen ligger under terræn og adgang er via en trappe nedgang. For at afhjælpe
problemet med vandindtrængen ved porten er der jf. driftens oplysninger etableret brønd med
pumpe til kloak og linjedræn ved trappeløb, for på den måde at skybrudssikre. Se foto 14 og 15.
Der er et stort ønske om etablering af flere parkeringspladser for at afhjælpe trængsel ved større
arrangementer, dette er dog udenfor denne rapport og er derfor ikke medtaget.
6.3

Tilstandsvurdering

Klimaskærm:
Tag:
Taget er udskiftet i 2016 og fremstår i god stand og det vurderes ikke at der er grund til større
genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold. Tagrender er udskiftet i 2007/2008.
Ved samlingen mellem de to tage skal der foretages løbende/forebyggende vedligeholdelse af
tagpappet i vandrenden, samt sikres, at vandet kan løbe frit særligt ved snevejr og løvfald, der er
således øget drift ved renden. Alternativ bør det overvejes at ændre tagrenden for at mindske
risikoen for vandopstuvning og dermed vandindtrængning. Dette vurderes at være en del af
vedligeholdelsen.
Ydervægge:
Ydervægge af murværk er i god stand og vurderes ikke at kræve yderligere vedligehold udover
det løbende vedligehold.
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Ved betonkonstruktionen i kælderskakten mellem vinduerne er der registreret revner i og
afskallet beton, samt steder med synlig armering. Det anbefales at der foretages en
betonundersøgelse forud for en renovering af søjlerne.
Vinduer og døre:
Vinduer er udskiftet i 2015 og er i god stand og det vurderes ikke at der er grund til større
genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold. Hvor der er skiftet rude, men ikke
ramme vurderes vinduerne at have en restlevetid på ca. 10 år, såfremt de vedligeholdes løbende.
Branddøre/porte i hallen er funktionsdygtige, men slidte og er energimæssigt ikke tidssvarende.
Indvendige overflader:
Gulve:
Trægulvet i hal A er fra 2004 og fremstår i god stand, det samme gælder for loftsplader og
vægoverflader. Det vurderes udelukkende at gulv og lofter kræver almindelig løbende
vedligehold, som gulvafslibning og lakering.
Trægulvet i den lille hal, Hal B bærer præg af at være fra bygningens opførelse. Gulvet fremstår
nedslidt og der ses tydelige mærker og fugtindtrængning i endestød. Trægulvet vurderes at være
udtjent og at have nået sin forventet levetid. Der bør foretages en udskiftning af gulvet inden for
de næste 2-5 år for at undgå følgeskader.
Trægulvet i hal C fremstår i god stand. Det vurderes udelukkende at gulv og lofter kræver
almindelig løbende vedligehold, som gulvafslibning og lakering.
Linoleumsgulve fremstår generelt slidte og med huller. Der vurderes ikke at være risiko for
følgeskader, som følge af forholdet. Forholdet anses som værende et større vedligeholdelsestiltag,
som bør udføres indenfor 3 - 5 år for at undgå at slitage vil accelerere.
Omklædningsrum:
Baderummene er renoveret i 2017. Baderum og toiletrum er i god stand Det vurderes ikke at der
er grund til større genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysningen i begge haller er den oprindelige, men er planlagt skiftet til LED i den nærmeste
fremtid. En udskiftning til CTS styret LED armaturer, vil betyde en energibesparelse og besparelse
på driftsbudgettet.
Sanitet:
Sanitet er udskiftet løbende. Alle toiletter er udskiftet til toiletter med to skyl. Brusearmaturer er
udskiftet og er i god stand. Det vurderes ikke, at der er grund til større genopretning anden end
den anbefalede løbende vedligehold.
Varmecentral:
Der er løbende service på anlægget, som jf. driftens oplysninger er i god stand. Det vurderes
ikke, at der er grund til større genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold.
Røgventilation:
Der er etableret ny røgventilation i hal A, som der jævnligt udføres service på og som er i god
stand.
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Blødgøringsanlæg:
Der er løbende service på anlægget, som jf. driftens oplysninger er i god stand. Det vurderes
ikke, at der er grund til større genopretning eller vedligehold anden end den anbefalede løbende
vedligehold.
Ventilation:
Ventilationsanlægget er det oprindelige fra bygningens opførelse. Der er løbende service på
anlægget og jf. driftens oplysninger virker ventilationen uden problemer. Der er dog risiko for
nedbrud og stort strømforbrug på grund af anlægget alder, som derfor med fordel kunne
renoveres.
Terræn:
Linjedræn: Jf. driftens oplysninger er drænet i god stand. Det vurderes ikke at forholdet kræver
større genopretning eller vedligehold anden end den anbefalede løbende vedligehold.
Parkering: En udvidelse af parkeringsarealet ligger udenfor denne rapport og er dermed ikke taget
med i forbindelse med vedligeholdelse og genopretning.
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7.

HERFØLGEHALLEN

Foto 5 Oversigtsbillede, Herfølgehallen

7.1 Generelle informationer
Herfølgehallen er opført i 1991 og er beliggende på Vordingborgvej 124D, 4681 Herfølge. Det
samlede bygningsareal er 2.932 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal. Hallen er
indrettet med Hal 1, som er den store eksisterende hal, omklædning, toiletter og på 1. sal
selskabslokaler.
I 2010 er der opført en tilbygning til den eksisterende hal. Tilbygningen indeholder en stor sal, Hal
2 og en mindre sal, holdsal. Derudover er der teknikrum og toiletter i tilbygningen. På 1.salen er
der indrettet og udlejet fitnesslokaler, hvor der i 2018 blev opført en selvstændig indgang og i den
forbindelse en udvidelse af 1.salen med ca. 75 m²
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering –Køgehallerne”
Tabel 5 Arealoversigt

Bygningsareal

2.932 m²

Tagetage

0 m²

Kælderareal

0 m²

21/38

Rambøll - Tilstandsvurdering

Renoveringsarbejder:
Omklædningsrum og baderum er renoveret i 2017/2018
Alle lys er udskiftet til LED
Planlagte arbejder:
Driften har ikke oplyst om planlagte arbejder ifm. tilstandsvurderingen af hallen.
7.2

Registrering

Klimaskærm:
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Taget på hallen er jf. driften udskiftet i
2007, men ser dog stadig medtaget ud. Se foto 1.
Ydervæggene på hallen er pudsede på de nederste ca. 2,5 m og med eternitplader herover. Den
pudsende del fremstår med begyndende afskalninger mod terræn. Der er ved på facaden ved
soklen registreret afskallet puds og blottet armering. Armeringen er korroderet. Se foto 3 og 4.
Der er beklædningsplader af eternit på begge gavle på hal A. En del af pladerne er revnede og
enkelte med afslåede hjørner. Pladerne er beskadigede og flere af dem er revnede og få er
udskiftet løbende. En af årsagerne til at pladerne revner er ifølge driften, at der spilles med bold
op ad gavlene, hvilket en udskiftning af pladerne ikke vil afhjælpe. Se foto 2.
Vinduer i selskabslokaler på 1.salen er udskiftet i 2013. Vinduerne er udskiftet til store vinduer
som er sidehængslet. Vinduerne hænger og der er registreret skader på både vinduer og karme,
trods vinduernes korte levetid. Se foto 5.
Porte til hal A er funktionsdygtige, men udtjente og nedslidte. Se foto 6.
Driften oplyser, at der i forbindelse med voldsom nedbør løber vand ind ved ovenlys. Der er udført
tilsyn på konstruktionen ifm. at der er konstateret vandindtrængen, men årsagen til problemet er
ikke fundet. I forbindelse med nærværende tilstandsvurdering er der ikke registreret utætheder,
eller målt opfugtninger. Se foto 7.
Indvendige overflader:
Trægulvet i hal A fremstår med revner og opfugtning i endestød og er generelt nedslidt. Se foto 8.
Loftsplader i hal A er i god vedligeholdelsesmæssig stand.
Baderummene of toilettet er renoveret i 2017/2018 og der er skiftet brusearmaturer og er i god
stand. Rør er ikke udskiftet i forbindelse med renoveringen. Der opleves fortsat problemer med
kalk i bruseområderne. Se foto 10 og 11.
Tekniske installationer:
Samtlige belysningsarmaturer er udskiftet til LED. Se foto 9.
Hallen er med gasforsynet varmecentral Se foto 12. Derudover er der monteret solceller på taget
af den nye tilbygning, som ligeledes forsyner bygningerne. Solcellerne er opsat for ca. 4 år siden
og der spares jf. driftens oplysninger ca. 20-25% på årligt på elforbruget.
Ventilationsanlægget er jf. driftens oplysninger skiftet i 2010 i forbindelse med opførelse af ny
tilbygning.
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Terræn:
Driften oplyser at de jævnligt får henvendelser grundet risiko for faldulykker og personskader,
men at det ikke er hallens ansvar idet de kun ejer hallen. Asfaltbelægning på vej og p-plads frem
mod hovedindgangen fremstår med store huller og faldrisiko for hallens brugere. Se foto 13.
7.3

Tilstandsvurdering

Klimaskærm:
Tag:
Taget er udskiftet i 2007. Taget ser dog medtaget ud, men er intakt. Taget skal eftergås og
afrenses som en del af driften for fortsat at have en fornuftig levetid, så det kan holde min. 30 år
endnu. Der er i forbindelse med besigtigelsen ikke registreret vandskader.
Ydervægge:
Omfanget af afskallet puds ved sokkel og beskadigede beklædningsplader vurderes ikke at
medføre risiko for følgeskader. Det vurderes, at der vil være tale om partiel udskiftning af
pladerne, hvilket kan foretages løbende, hvorfor forholdet vurderes som værende forebyggende
vedligehold.
Porte og vinduer:
Yderdøre og porte af træ er funktionsdygtige men udtjente og porte til hallen må forventes at
have nået den forventet levetid inden for 2-5 år. En udskiftning til bedre isolerede døre og porte
vil samtidig bevirke et lavere energiforbrug, hvorfor der er tale om et energitiltag.
Vinduer i selskabslokaler er udskiftet i 2013 og er i god stand. Vinduerne er udskiftet til store
sidehængslet vinduer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. vinduernes bredde. Dette har medført
skader på både vinduer og karme, trods vinduernes korte levetid. Det bør overvejes om der er et
entreprenøransvar samt om der kan gøres krav gældende, da vinduerne er meget nye, 5 – 6 år.
Vinduerne er for tunge til hængslerne eller der mangler hængsler, det bør overvejes at ændre
vinduerne til top eller bund hængslet vinduer.
Årsagen til vandindtrængen ved ovenlys bør undersøges nærmere, idet vandindtrængen medfører
følgeskader i både tagkonstruktion og på gulvet. Ved den nærmere undersøgelse skal der således
findes en løsning på vandindtrængningsproblemet.
Indvendige overflader:
Trægulve:
Gulvet i hal A fra bygningens opførelse vurderes at være udtjent og at have nået den forventede
levetid. Der bør foretages en udskiftning af gulvet inden for de næste 2-5 år for at undgå
følgeskader.
Loftsplader:
Loftsplader i hallen og i bygningens andre rum er i god stand og det vurderes ikke, at der er
grund til større genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold.
Omklædningsrum:
Baderum er renoverede og er i god stand det vurderes ikke, at der er grund til større
genopretning anden end den anbefalede løbende vedligehold. Rørene må forventes forsat at have
en forventet levetid på 20-25 år.
Kalk i baderummene er et driftsproblem og kan evt. afhjælpes ved montering af et
blødtvandsanlæg, eller afrenses ifm. den løbende vedligeholdelse.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysning er skiftet til LED og det vurderes ikke, at yderligere tiltag er nødvendigt på nuværende
tidspunkt.
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Varmecentral:
Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger fint og der udføres årlig service.
Solceller:
Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger fint og der udføres årlig service.
Ventilation:
Ventilationsanlæg er renoveret i 2010. Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger godt og der
udføres årlig service. Det vurderes ikke at der er grund til større genopretning anden end den
anbefalede løbende vedligehold.
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8.

EJBYHALLEN

Foto 6 Oversigtsbillede, Ejbyhallen

8.1 Generelle informationer
Ejbyhallen er opført i 1973 og er beliggende på Skovvang 4, 4623 Lille Skensved. Det samlede
bygningsareal er 2.581 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal.
Den oprindelige hal er indrettet med omklædning, toiletter og på 1. sal selskabslokaler.
I 2010 er der opført en tilbygning til den eksisterende hal. Tilbygningen indeholder en stor sal.
Derudover er der teknikrum, omklædning og toiletter i tilbygningen.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering – Ejbyhallen”
Tabel 6 Arealoversigt

Bygningsareal

2.064 m²

Tagetage

229 m²

Kælderareal

288 m²
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Renoveringsarbejder:
Tilbygning af hal i 2010
Planlagte arbejder:
Udskiftning af belysning i den oprindelige hal til LED armaturer med styring
8.2 Registrering
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Pladerne er fra bygningens opførelse i
1973, taget er renset og malet i 2011 og fremstår pænt, se foto 1. Der er ikke registreret
vandskader i forbindelse med tagbelægningen.
På den nye hal er taget af tagpap. Der er ikke adgang til taget uden lift eller 5 m stige, se foto 2.
Ydervæggene på hallen er hulmuret med gule teglsten. Dog er ydervæg mod banerne udført som
let facade og driften oplyser, at den er så utæt så der skinner lys igennem sprækker i facaden og
hallen er derfor meget svær at opvarme, se foto 5.
Porte i gavl er ikke udskiftet. Øvrige porte er udskiftet.
Vinduer i hallen er de oprindelige. Vinduerne er med to lags termoruder og generelt nedslidte og
energimæssigt utidssvarende, se foto 11.
Indvendige overflader:
Gulvet i den oprindelige hal er det oprindelige og er på grund af vandskade blevet afhøvlet og
lakeret, men gynger kraftigt ved indgangsporten, se foto 3 og 4.
Lofterne er træbetonplader og fremstår intakte og i pæn stand, se foto 3.
I baderummene er enkelte gulve udskiftet, se foto 6. I vægge og hvor der er oprindelige gulve er
der revner og eroderet fugerne, se foto 6 og 7. I lærebaderum er fugten trængt op i vægge, se
foto 8.
Tekniske installationer:
Belysningen i hallen er udskiftet til LED med styring, se foto 3.
Hallerne er med gasforsynet varmecentral. Anlægget er fra bygningens opførelse og fungerer
ifølge driften uden problemer. Der er løbende service på anlægget. Se foto 12.
Hallerne opvarmes ved indblæsning. Ventilationen til omklædningsrum er CO2 og fugtstyret og
generelt i god stand.
Der er mange problemer med fugt omkring afløb og vandrør i kælderloft og flere bøjninger er
udskiftet, se foto 9. Herudover er der på 1. sal ved fitnessrum vandskade i væg på grund af utæt
vandrør, se foto 10.
8.3

Tilstandsvurdering

Klimaskærm:
Tag:
Eternittaget er det oprindelige og det må forventes at levetiden er opbrugt. Der er i forbindelse
med besigtigelsen ikke registreret vandskader. Det vurderes, at udskiftningen af taget er et større
vedligeholdelsestiltag og at såfremt taget ikke udskiftes inden for 5-10 år øges risikoen for
vandskader.
For at kunne besigtige taget på den nye hal og foretage almindelig vedligeholdelse af taget bør
der etableres adgang til taget, ved f.eks. udvendig afskærmet facadestige.
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Ydervægge:
Den lette facade i den oprindelig hal er meget energimæssigt utidssvarende og medfører træk og
kulde. En udskiftning vil medføre en væsentlig energibesparelse og er således et komfort- og
energitiltag.
I den forbindelse bør det ligeledes overvejes om en udskiftning af de resterende porte og vinduer
kan give en energimæssig besparelse.
Indvendige overflader:
Trægulve:
Trægulvet i den oprindelige hal vurderes at være i fin stand, men udtjent og opklodsningen af
gulvet foran indgangsporten bør eftergås idet gulvet gynger, levetiden for gulvet er 2 -5 år.
Omklædningsrum:
Overfladerne i omklædningsrummene er generelt utidssvarende og udtjente. I badeområderne er
fugerne slidte og gulvet er opfugtet. Det vurderes, at der ikke er udført vådrumstætning. I
lærebaderum er fugten trukket op i væggen og pudsen slipper derfor. Det anbefales at
badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem, som opfylder kravene til høj
vandbelastning. Renoveringen bør udføres indenfor 3 – 5 år for at undgå en acceleration af
skaderne.
Tekniske installationer:
Varmecentral:
Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger fint og der udføres årlig service.
Ventilation:
Ventilationen er i god stand, og vedligeholdes løbende.
Vand og afløb:
Vandinstallationerne og afløbsinstallationerne er meget dårlig stand, der er og har været flere
problemer med vandskader både fra afløb og brugsvand. Installationerne skal genoprettes og det
anbefales at installationerne udskiftes indenfor 0 – 2 år.

27/38

Rambøll - Tilstandsvurdering

9.

BORUPHALLEN

Foto 7 Oversigtsbillede, Boruphallen

9.1 Generelle informationer
Boruphallen er opført i 1976 og er beliggende på Hovedvejen 65, 4140 Borup. Det samlede
bygningsareal er 2.181 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal.
Hallen er indrettet med Hal 1, som er den store eksisterende hal, omklædning, toiletter og på 1.
sal selskabslokaler og Fitness.
I 2010 er der opført en tilbygning til den eksisterende hal. Tilbygningen indeholder en stor sal.
Derudover er der teknikrum og toiletter i tilbygningen.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering – Boruphallen”
Tabel 7 Arealoversigt

Bygningsareal

1.838 m²

Tagetage

343 m²

Kælderareal

0 m²
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Renoveringsarbejder:
Tilbygning af hallen mod vest 2010
Udskiftning af døre og porte
Planlagte arbejder:
Driften har ikke oplyst om planlagte arbejder ifm. tilstandsvurderingen af hallen.
9.2 Registrering
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Pladerne er fra bygningens opførelse i
1976, taget er renset og malet og fremstår pænt, se foto 1. Der er ikke registreret vandskader i
forbindelse med tagbelægningen.
På den nye hal er taget af tagpap.
Ydervæggene på hallen er hulmuret med gule teglsten og eternit i gavl. Ydervæggene fremstår i
god stand.
Vinduer i hallen er de oprindelige. Døre og porte er udskiftet. Vinduerne er med to lags
termoruder og er malervedligeholdt men i dårlig stand og levetiden generelt opbrugt, se foto 8 og
9.
I forbindelse med opførelsen af den nye hal er der udført afstivende konstruktion med stålsøjler
på den eksisterende hal. Malerbehandlingen på stålsøjlerne afskaller, se foto 1.
Indvendige overflader:
Trægulvet i hallen er det oprindelige og fremstår nedslidt og med revner og sprækker hvor
vaskevand trænger ned og opfugter især endestødene, se foto 2.
Lofterne er træbetonplader og fremstår efterhånden sortsværtet men intakte. Enkelte plader er
røget ned som følge af brugen af hallen.
I omklædningsrummene fremstår gulvene fliser på væggene med eroderet og nedslidte fuger, se
foto 6. Gulvklinkerne fremstå med kalkaflejringer og eroderet fuger mellem gulvklinkerne, se foto
5. Herudover er der målt opfugtning i gulvet og væg flere steder i baderummet, særligt
pigebaderum, Se foto 7.
Tekniske installationer:
Belysningen i hallen er almindelige lysstofrør. Driften oplyser, at belysning er en tung post i
driftsbudgettet. Se foto 3.
Røgventilationen er den oprindelige og med gashydraulik, driften oplyser at de fungerer dårligt og
skal udskiftes snarest.
Hallerne er med fjernvarmeforsynet varmecentral. Anlægget er fra bygningens opførelse og
fungerer ifølge driften uden problemer. Der er løbende service på anlægget. Se foto 10 og 11.
Varmekilderne i hallen er placeret i loftet og driften oplyser at det giver en dårlig varmefordeling.
Ventilationen er i god stand, Der er CO2 styring i hallerne og fugtstyring i omklædning/baderum.
Terræn:
Belægningen foran indgangen til omklædningen fremstår med huller og dermed med risiko for
fald ulykker, se foto 12.
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9.3 Tilstandsvurdering
Klimaskærm:
Tag:
Eternittaget er det oprindelige og det må forventes at levetiden er opbrugt. Der er i forbindelse
med besigtigelsen ikke registreret vandskader. Det vurderes at udskiftningen af taget er et større
vedligeholdelsestiltag og at såfremt taget ikke udskiftes inden for 5-10 år øges risikoen for
vandskader.
Ydervægge:
Vinduer: Vinduer er funktionsdygtige, men i dårlig stand og levetiden opbrugt. Vinduerne bør
udskiftes inden for 3 - 5 år. En udskiftning til energivinduer vil samtidig bevirke et lavere
energiforbrug, hvorfor der er tale om et energitiltag.
Stålsøjler:
For at undgå korrosion af stålsøjlerne skal overfladebehandlingen af stålsøjlerne eftergås for
afskalninger. Eftergangen bør udføres jævnligt som en del af vedligeholdelsen.
Indvendige overflader:
Trægulv:
Trægulvet i den oprindelige hal vurderes at være udtjent og bør udskiftes inden for de næste 2-5
år for at undgå yderligere skader på gulvet.
Loftsplader:
Loftsplader i hallen er intakte men sortsværtet, hvilket dog kun har kosmetisk betydning.
Levetiden for pladerne er mere end 10 år. I forbindelse med en udskiftning af taget bør det dog
overvejes ligeledes at udskifte loftet.
Omklædningsrum:
Overfladerne i omklædningsrummene er generelt utidssvarende og udtjente. I badeområderne er
fugerne slidte og gulvet er opfugtet. Det vurderes, at der ikke er udført vådrumstætning. Det
anbefales at badeværelserne renoveres og udføres med et vådrumssystem, som opfylder kravene
til høj vandbelastning. Renoveringen bør udføres indenfor 3 – 5 år for at undgå en acceleration af
skaderne.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysningen i hallen vurderes at være funktionsdygtig. En udskiftning til CTS styret LED
armaturer, vil betyde en energibesparelse og besparelse på driftsbudgettet.
Røgventilation:
Der er planlagt udskiftning af gashydraulik på ovenlysvinduerne.
Varmecentral:
Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger fint og der udføres årlig service.
Ventilation:
Ventilationen er i god stand, og vedligeholdes løbende.
Terræn:
Terræn: Flisebelægningen på gangstier er meget nedbrudt og bør eftergås for huller, for at undgå
fald ulykker.
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10.

SKOVBOHALLEN

Foto 8 Oversigtsbillede, Skovbohallen

10.1 Generelle informationer
Skovbohallen er opført i 1970 og er beliggende på Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Det samlede
bygningsareal er 3.681 m² medregnet bygningsareal, tagetage og kælderareal.
Den oprindelige hal er indrettet med omklædning, toiletter og på 1. sal selskabslokaler.
I 2010 er der opført en tilbygning til den eksisterende hal. Tilbygningen indeholder en stor sal.
Derudover er der teknikrum, omklædning og toiletter i tilbygningen.
Hovedemnerne for vurderingen er:
Klimaskærm
Indvendige overflade (f.eks. halgulv, nye lofter m.m.)
Tekniske installationer
Fotos fra registrering foreligger i bilaget ”Fotoregistrering – Skovbohallen”

Tabel 8 Arealoversigt

Bygningsareal

3.681 m²

Tagetage

0 m²

Kælderareal

0 m²
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Renoveringsarbejder:
Tilbygning af hal i 2010
Vandinstallationer er udskiftet
Porte er udskiftet
Renovering af ventilationsanlæg
Planlagte arbejder:
Der er ikke oplyst om planlagte arbejder
10.2 Registrering
Taget på hallen er udført med beklædning af eternitplader. Pladerne er fra bygningens opførelse i
1973, taget er renset og malet og fremstår pænt, se foto 1. Der er ikke registreret vandskader i
forbindelse med tagbelægningen.
På den nye hal er taget af tagpap. Der er ikke adgang til taget uden lift eller 5 m stige, se foto 2.
Ydervæggene på hallen er hulmuret med let facade mod indgangssiden. Ydervæggene fremstår i
god stand.
På den nye hal er facaden ført helt ned til terræn, uden sokkel og der har været enkelte tilfælde
af vandindtrængning hvorfor der er etableret sokkelaffugtning på indgangssiden, se foto 3.
Vinduer i hallen er de oprindelige. Døre og porte er udskiftet. Vinduerne er med to lags
termoruder og generelt nedslidte og energimæssigt utidssvarende, se foto 5.
Indvendige overflader:
Gulvet i den oprindelige hal er udskiftet til kunstbanegulv og fremstår intakte og uden skader, se
foto 4.
Lofterne er træbetonplader og fremstår intakte og i pæn stand, se foto 4.
Baderummene og omklædningsrum har gennemgået en renovering hvor fuger er eftergået,
enkelte gulve udskiftet og enkelte steder er også vægfliser udskiftet, se foto 6 og 8. Toiletrum er
ikke renoveret med fremstår intakte, se foto 7.
Tekniske installationer:
Belysningen i hallen er almindelige lysstofrør. Driften oplyser, at belysning er en tung post i
driftsbudgettet. Se foto 3.
Hallerne er med gasforsynet varmecentral. Anlægget er fra bygningens opførelse og fungerer
ifølge driften uden problemer, se foto 10. Gasanlægget er tilslutte et EC-Power anlæg som er
meget effekt og som ifølge driften har medført væsentlige besparelser, se foto 11. Der er løbende
service på anlægget.
Hallen opvarmes med indblæsning af varm luft.
Ventilationen er i god stand, Der er CO2 styring i hallerne og fugtstyring i omklædning/baderum,
anlægget er renoveret, se foto 9.
Brugsvandsanlægget er udskiftet til synlige rør i rustfrit stål, se foto 12.
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10.3 Tilstandsvurdering
Klimaskærm:
Tag:
Eternittaget er det oprindelige og det må forventes at levetiden er opbrugt. Der er i forbindelse
med besigtigelsen ikke registreret vandskader. Det vurderes at udskiftningen af taget er et større
vedligeholdelsestiltag og at såfremt taget ikke udskiftes inden for 5-10 år øges risikoen for
vandskader.
For at kunne besigtige taget på den nye hal og foretage almindelig vedligeholdelse af taget bør
der etableres adgang til taget, ved f.eks. udvendig afskærmet facadestige.
Vinduer:
Vinduer er funktionsdygtige men i dårlig stand og bør udskiftes indenfor ca. 5 år. En udskiftning til
energivinduer vil samtidig bevirke et lavere energiforbrug, hvorfor der er tale om et energitiltag.
På den nye hal bør der udføres sokkelaffugtning omkring hele bygningen for at undgå
vandindtrængen og opfugtning.
Indvendige overflader:
Gulve:
Halgulvene er i god stand. Der vil være almindelig løbende vedligehold af gulvene.
Omklædningsrum:
Overfladerne i omklædningsrummene er gennemgået og renoveret og fremstår i god stand.
Tekniske installationer:
Belysning:
Belysningen i hallen vurderes at være funktionsdygtig. En udskiftning til CTS styret LED
armaturer, vil betyde en energibesparelse og besparelse på driftsbudgettet.
Varmecentral:
Anlægget fungerer jf. driftens oplysninger fint og der udføres årlig service.
Ventilation:
Ventilationen er i god stand, og vedligeholdes løbende.
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11.

ØKONOMI
I forbindelse med vurdering af genoprettelsesbehov, er der i forbindelse med tilstandsvurdering
fortaget en inddeling af de registrerede forhold iht. genopretningsbehov. Der er foretaget følgende
inddeling:
1. Genopretning
2. Risiko for følgeskader
3. Større vedligeholdelsestiltag
4. Forebyggende vedligehold
5. Energitiltag
Forhold placeret i kategori 4 og 5 er ikke prissat. De i tabellen angivne priser er overslagspriser.

Tabel 9, Kategorisering og oversigt over vedligeholdelsestiltag. Priserne er håndværkerudgifter ekskl. moms.

Skensvedhallen (1991)
Kategori
4
4
4
4/5
4
4
4/5
3
5
Kategori
3
4
4/5
2/3
4
5
4
3
4
3

Kategori
4
4
3
4
4
3
5

Genopretningstiltag
Gennemgang af tagbeklædning
Udskiftning af eternitplader
Vedligehold af pudsede facader
Udskiftning af porte
Udskiftning af sanitet
Vedligeholdelse af trægulve
Udskiftning af vinduer
Renovering af baderum
Udskiftning af belysning til LED
Rishøjhallen (1971)
Genopretningstiltag
Udskiftning af tagbeklædning inkl. efterisolering
Vedligeholdelse af tagpap
Udskiftning af vinduer
Udbedring af revner i væg samt kontrol af revner
Vedligeholdelse af trægulve
Udskiftning af belysning til LED
Udskiftning af loftsplader
Renovering af baderum
Nedlægning af sauna
Flytning og udskiftning af korroderede radiatorer i
baderum
Køgehallerne (1961 og 1991)
Genopretningstiltag
Vedligehold af pudsede facader
Udskiftning af eternitplader
Udskiftning af port med råd
Udskiftning af øvrige porte
Eftergang af tagbeklædning (hal 2)
Renovering af baderum i hal 2
Udskiftning af belysning til LED (hal 2)

Pris ekskl. moms
200.000
Pris ekskl. moms
6,5 mio.
20.000
300.000
90.000

Pris ekskl. moms
60.000
200.000
-
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Kategori
2
4
3
5
4
Kategori
4
4
4
4/5
2/3
1
3
3
Kategori
3
3
4/5
4/5
4/5
3
3
2

Kategori
3
4/5
4
3
4
3
5
4
3
Kategori
3
3
4
2
5

Ravnsborghallen (1976)
Genopretningstiltag
Renovering af ca. 10 betonsøjlerne
Øget drift af skotrende i sammenbygning
Udskiftning af trægulv i hal B
Udskiftning af belysning til LED (begge haller) er
igangsat
Udskiftning af linoleumsgulve
Herfølgehallen (1991)
Genopretningstiltag
Gennemgang af tagbeklædningen
Vedligeholdelse af pudsede facader
Udskiftning af eternitplader
Udskiftning af porte
Nærmere undersøgelse af ovenlys
Ændring af nye vinduer på 1. sal
Udskiftning af trægulv i hal A
Renovering af asfaltbelægning
Ejbyhallen (1973)
Genopretningstiltag
Udskiftning af tagbeklædning inkl. efterisolering
Etablering af adgang til tag på ny hal
Udskiftning af let facade
Udskiftning af vinduer
Udskiftning af resten af portene
Udskiftning af trægulv
Renovering af baderum
Udskiftning af vandinstallationer og
afløbsinstallationer
Boruphallen (1976)
Genopretningstiltag
Udskiftning af tagbeklædning inkl. efterisolering
Udskiftning af vinduer
Eftergang af malerbehandling af stålsøjler
Udskiftning af trægulv
Udskiftning af loftsplader
Renovering af baderum
Udskiftning af belysning til LED
Udskiftning af hydraulik på røgventilation
Renovering af asfaltbelægning
Skovbohallen (1970)
Genopretningstiltag
Udskiftning af tagbeklædning inkl. efterisolering
Etablering af adgang til tag på ny hal
Udskiftning af vinduer
Sokkelaffugtning omkring ny bygning
Udskiftning af belysning til LED

Pris ekskl. moms
100.000
100.000
Pris ekskl. moms
50.000
30.000
250.000
75.000
Pris ekskl. moms
3,0 mio.
30.000
300.000
200.000
900.000

Pris ekskl. moms
2,7 mio.
300.000
200.000
75.000
Pris ekskl. moms
2,0 mio.
30.000
50.000
-
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12.

KONKLUSION
Ved gennemgang af de 8 selvejende haller i Køge Kommune er klimaskærm, indvendige
overflader og installationer blevet gennemgået.
Gennemgang er foretaget sammen med driften og Rambøll har i den forbindelse ligeledes
interviewet driften vedr. udfordringer med installationer og om der er større skjulte
vedligeholdelsestiltag. Resultatet af gennemgangen er kategoriseret og hvor kategorien er 1, 2
eller 3 er der givet en overslagpris på udbedringen, se tabel 10.
Kategori 1:
Vinduerne på 1. sal i Herfølge er i kategori 1, idet vinduerne er meget nye og allerede er skadet.
Kategori 2:
I Rishøjhallen er revner og udbedring af revnerne i kategori 2 idet vi ikke kender følgerne af
skaderne, det gælder også betonundersøgelse og reparation af betonsøjler på Ravnsborghallen.
Herudover er der ved Ejbyhallen begyndende skader og risiko for yderligere følgeskader ifm.
vand- og afløbsinstallationerne.
Kategori 3:
Udskiftning/renovering af tage, halgulve og baderum er et større vedligeholdelsestiltag.
Flere af hallerne har fået skiftet tag og det må forventes, at taget på de sidste af hallerne fra
70’erne skal udskiftes indenfor 5 – 10 år det gælder Rishøjhallen, Ejbyhallen, Boruphallen,
Skovbohallen.
Der er begyndende udskiftning af gulvene i hallerne men i Ravnsborghallen, Herfølgehallen og
Boruphallen mangler udskiftningen af de nedslidte gulve stadig og de må forventes at skulle
renoveres indenfor 2 – 5 år.
Baderummene er i Skensvedhallen, Rishøjhallen, Køgehallen, Ejbyhallen og Boruphallen i dårlig
stand og må forventes at skulle renoveres indenfor 3 – 5 år.
Øvrige kategorier er ikke prissat da det vurderes at kunne indeholdes i den almindelige
vedligeholdelse.
Overslagsprisen for udbedringerne ift. Kategorierne fremgår af tabel 10.
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Tabel 10, Genopretningstiltag fordelt på kategori 1, 2 og 3

Kategori Hal
1
Herfølgehallen
Samlet pris for kategori 1
2
Ravnsborghallen
2
Ejbyhallen
2
2/3

Skovbohallen
Rishøjhallen

2/3
Herfølgehallen
Samlet pris for kategori 2
3
Skensvedhallen
3
Rishøjhallen
3
3

Rishøjhallen
Rishøjhallen

3
3
3
3
3
3

Køgehallerne
Køgehallerne
Ravnsborghallen
Herfølgehallen
Herfølgehallen
Ejbyhallen

3
3
3
3

Ejbyhallen
Ejbyhallen
Ejbyhallen
Boruphallen

3
3
3
3

Boruphallen
Boruphallen
Boruphallen
Skovbohallen

3
Skovbohallen
Samlet pris for kategori 3
Samlet for alle 3 kategorier

Genopretningstiltag
Ændring af nye vinduer på 1. sal
Renovering af ca. 10 betonsøjlerne
Udskiftning af vandinstallationer og
afløbsinstallationer
Sokkelaffugtning omkring ny bygning
Udbedring af revner i væg samt kontrol
af revner
Nærmere undersøgelse af ovenlys
Renovering af baderum
Udskiftning af tagbeklædning inkl.
efterisolering
Renovering af baderum
Flytning og udskiftning af korroderede
radiatorer i baderum
Udskiftning af port med råd
Renovering af baderum i hal 2
Udskiftning af trægulv i hal B
Udskiftning af trægulv i hal B
Renovering af asfaltbelægning
Udskiftning af tagbeklædning inkl.
efterisolering
Etablering af adgang til tag på ny hal
Udskiftning af trægulv
Renovering af baderum
Udskiftning af tagbeklædning inkl.
efterisolering
Udskiftning af trægulv
Renovering af baderum
Renovering af asfaltbelægning
Udskiftning af tagbeklædning inkl.
efterisolering
Etablering af adgang til tag på ny hal

Pris ekskl. moms
30.000
30.000
100.000
900.000
50.000
20.000
50.000
1.120.000
200.000
6,5 mio.
300.000
90.000
60.000
200.000
100.000
250.000
75.000
3,0 mio.
30.000
300.000
200.000
2,7 mio.
300.000
200.000
75.000
2,0 mio.
30.000
16.610.000
17.760.000
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