
Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Hsrsholm

Bilag 5

Beskrivelse af prioriteringssystemet
Alle aktiviteter tildeles en teknisk prioritet (T-prioritet), og kan for visse aktivi-
teter tildeles en anvendelsesprioritet (A-prioritet).

T-prioriteter:
(T-plioritet = Tekniske priofiteter)

l. Myndighedskrav, sikkerhedsrisiko, akutte arbejder
Z. Vesentlige folgeskader
3. Forebyggende vedligehold og serviceaftaler
4. Energibesparende foranstaltninger
5. Visuelle indtryk og restetik
6. Brugeronsker

A-prioriteter:
(A-prior ite t = Anvendelsespriorite t)

Anvendes ikke i denne type rapporter.

Beskrivelse af T-prioritet
Nedenfor er angivet retningslinier for hvilke kriterier, der legges til grund for
valg af T-prioritet pA aktiviteter.

Prioritet I, Myndighedskrav, sikkerhedsrisiko, akutte arbejder

Arbejder, der skal udfores, idet der er risiko forpersonskade eller nedbrud -
eller hvis der er behov for hastende/presserende udforelse i det kommende ir.

Myndighedskrav vedr. bygningen kan f.eks. vrre brandkrav, pibud, krav fra
arbejdstilsyn eller veterinrrmyndighed, krav i sterkstromsreglementet o.l.
Herunder anfsres ogsi lovpligtige serviceaftaler (f.eks. for elevatorer).

Klimaskerm

. 21. Ydervrgge
Lsse betonstykker pi facade, lsstsiddende facadebeklrednine o.l.

. 24. Trapper og ramper
Skader pA trappelob, lose gebndere, o.l.

. 3 1. Vinduer og dore
vinduer (f.eks. hvor ramme er ved at falde ud, manglende kit, rustne

stifter) o.l.
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Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Horsholm

Installationer

' F.eks. trrede/sprrengte vandror, fare for elektrisk overgang elrer manglen-
de rehbeskyttelse.

Der, hvor omfanget afskader eller arsag til skader skal undersoges, er disse un-
dersogelser prioriteret som L Det er resultatet afundersogelsen, der er afgoren-
de for under hvilken prioritet aktiviteten skal placeres.

Som udgangspunkt skal arbejder i prioritet 1 igangsrttes umiddelbart. Der kan
dog vrre tilfrelde, hvor det skonnes, at arbejdet blot skal udfsres inden for et ar,

Prioritet 2, Vresentlige folgeskader

Arbejder, der skal udfores, idet der er risiko for vosentlige folgeskader pi byg-
ningsdelen eller andre bygningsdele, vrsentlig forringelse eller "umuli ggsrel-
se" af bygning, safremt arbejderne ikke udfsres i det anfsfte 6r (senest), eller
som forirsager vesentligt forogede vedligeholdsomkostninger. Derudover op-
gaver, hvor der allerede er opstiet folgeskader.

F.eks. Utet tag, misligholdte vinduer hvor malingen skaller af til bart trre eller
nldre, slidt/defekt grundvandspumpe.

Aktiviteter, der pifores denne prioritet kan vrre:

KlimaskBrm

Ydervegge
- Reparation af drklagsskader p6 beton, hvor der er synlig armc-

ring
- Reparation af revner i fundament (vandindtrengen og frost kan

forirsage, at skaden udvikles hurtigt)
- Udbedring af utetheder/vandindkrngen (forArsager rid og evt.

svampeangreb). Der kan eventuelt vrere tale om, at lette facade-
konstruktioner er angrebet af rid.

- Udbedring af odelagte fuger i facade.

Trapper og ramper
- Udbedring af saltningsskader/ujrevn overflade pi trappelob (ned-

brydning udvikles hurtigt ved vandpivirkning og frost/to pivirk-
ning)

27. Tage
- Tatning/reparation afskader pA flade, uventilerede tage, hvor det

ikke er muligt at inspicere indefra. Her er der risiko for vandop-
hobning med deraf fslgende mulighed for skimmelsvampevrkst.
Inventar og tepper kan endvidere skades.
Udbedring af stsrre skader pA tage med hrldning angives endvi-
dere med prioritet 2.
Udskiftning af flade tage p6fores prioritet 2.
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Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Horshotm

Indvendigt

Svejsning af defekte linoleumssamlinger, som kan forarsage, at fugt/snavs
kommer ned under linoleum. Dette kan desuden forarsage forogede vedlige-
holdsudgifter.

lnstallationer

. Udskiftning af nedbrudt varmeanlrg og nedbrudt kloak.
' Udskiftning af gamle stofledninger i elinstallationer eller trrede vandrsr.

varmergr eller varmtvandsbeholdere.

vrsentlige fblgeskader skal ses i forhold til bygningsdelens vrrdi og reparati-
onsomkostning.

Prioritet 3, Forebyggende vedligehold og serviceaftaler

Aktivitet, der skal udfsres for at opretholde funktion eller pi anden md:de er
nodvendig for anvendelsen (brugsfunktion).

vedligeholdelse af bygningsdele og tekniske installationer inden der er sket
skader eller nedbrud. F.eks. Periodisk rensning af tagrender og maling af vin-
duer.

Servicekontrakter, der ikke er lovpligtige, prioriteres her.

Klimaskrerm

. 21. Ydervagge
- Eftergi mortelfuger (hvor kun mindre omrider er skadet)
- Overfladebehandling af lette ydervegge (hvor maling ikke er af-

skallet)

. 27. Tage
- Periodisk gennemgang af tage og evt. mindre reparationer.

. 3l. Vinduer og dore
- Malebehandling pi vinduer og dore (ingen eller mindre skade)
- Udskiftning af elastiske fuger/mortelfuger ved vinduer,

. 37. Rensning af tagrender og nedlob.

Installationer

opgaver, der er nsdvendige for anvendelsen, anfiares under denne prioritet,
samt ikke lovpligtige serviceaftaler,

Eksempler: Service pi varmtvandsbeholder, service pi ventilationsanleg, ved-
ligehold af aflsbsanleg, gennemgang af det elektriske anlngi fallesomrider.
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Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Harsholm

Prioritet 4, Energibesparende foranstaltninger

Registrerede aktiviteter der forbedrer ejendommens energimressige ydeevne, sa
som besparelser angivet i de udarbejdede energiplaner under energiledelsesord-
ningen eller besparelser registreret ved bygningssynet. Besparelserne omfatter
sivel varme, el og vand forbrugende.

Eksempel: Montering af forsatsruder, efterisolering af bygningsdele, montering
af energispareprerer, indregulering af varmeanlreg m.v.

Prioritet 5, Visuelle indtryk og estetik

Bygningsdele, der f. eks. skal overfladebehandles for at fremtrade i pan stand,
men hvor manglende vedligehold ikke er med til at nedbryde bygningsdelen
herunder:

. 2l Maling eller afrensning af facader, der f.eks. har graffiti.

. 48. Vinduer og dare
- Indvendig maling af vinduer (maling er ikke afskalle! og

der er ikke synligt rre).

Endvidere omhandler denne prioritet aktiviteter fbr indvendige overflader (ma-
lerbehandling, gulvbelegninger m.v.).

Prioritet 6, Ovrige snsker

Brugeronsker, der ikke er begrundet i vedligehold men forbedringer, udskift-
ninger eller anskaffelser.

F.eks. flytning af vegge og dore, udskiftning af fast inventar som er funktions-
dygtigt o.l.
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