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OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN

Foto hen over bebyggelsens tagflade – set mod nord
Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig
stand og at sikre fredningsværdierne. Handlingsplanen fastlægger hvilke bygningsarbejder, der i en periode
bør udføres på en bygning for at fastholde eller genoprette tabte eller svækkede fredningsværdier.
Ejeren vælger selv den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udarbejde handlingsplanen. Handlingsplanen er udført efter Kulturstyrelsens skabelon og vejledning, og Kulturstyrelsen finansierer handlingsplanen
efter de fastsatte takster.
Handlingsplanen omfatter den/de fredede bygningers klimaskærm – med mindre andet er aftalt. Rådgiveren
besigtiger bygningen/bygningerne fra terræn, stige eller tilgængelige lofts- og kælderrum. Der bliver ikke
lavet tekniske målinger eller destruktive undersøgelser.
Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, som er beskrevet af Kulturstyrelsen. På Kulturstyrelsens hjemmeside for fredede og bevaringsværdige bygninger ”FBB”, findes oplysninger
om de fredede ejendomme og deres fredningsværdier. FBB findes på www.kulturarv.dk/fbb.

KULTURSTYRELSEN
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VURDERING OG ANBEFALEDE AKTIVITETER
Handlingsplanen vurderer bygningens/bygningernes tilstand, hvor fredningsværdierne er svækket og i hvilken rækkefølge forholdet bør udbedres. Fra 1. prioritet, der er kritiske skader, til 3. prioritet, der er mindre
alvorlige, samt den særlige kategori “AKUT”, hvor skaden er så stor, at den skal udbedres med det samme.
Der kan forekomme særlige forhold, som kræver en nærmere undersøgelse, end denne handlingsplan har
mulighed for. Det markeres med UN (undersøges nærmere) og bør undersøges snarest muligt.
Du skal være opmærksom på at der kan være andre skader eller forhold i ejendommen, som ikke er medtaget
i denne handlingsplan.
De angivne beløb er prisoverslag skønnet af den sagkyndige rådgiver og kan variere både op og ned i forhold
til egentlige håndværkerpriser.

FØR ARBEJDERNE UDFØRES
Når en ejendom er fredet betyder det, at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig
vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Anbefalingerne i denne handlingsplan er ikke forudgående godkendt, og der skal derfor indsendes ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til eventuelle
byggearbejder. Du kan se mere information om bygningsbevaring på Kulturstyrelsens hjemmeside.
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EJENDOMMENS DATA
Kommune:
Adresse:
Betegnelse:
Fredningsår:
Omfang:

Gentofte Kommune
Strandvejen 415 A-E
Atriumhusene
1986

RÅDGIVERS DATA
Navn:
Adresse:

Mailadresse:
CVR.NR.:
Besigtigelsesdato:
Besigtiget af:

DISSING+WEITLLING
architecture A/S
Dronningensgade 68,
1420 København K
dw@dw.dk
3490 0639
26. og 30. september 2013
Kresten Kirkegaard

Dato:

Underskrift: 2013.10.01

KONKLUSION
Der forekommer at være en forbilledlig stor interesse og vilje hos alle beboerne i de fem atriumhuse for at
bevare den samlede bygningsmasse bedst mulig intakt. En stor del af de bevarende aktiviteter foregår gennem det lokale ”Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt.”
Ved gennemgangen var der netop afsluttet en grundig farvemæssig undersøgelse af dørpartier, facadepander og skyggepartier. Resultatet var meget vellykket indarbejdet i det malerarbejde, som pågik under gennemgangen. Den ydre stensætning mod strandvejen er nyistandsat på samme måde som beplantningen mellem bebyggelsen og Strandvejen er gennemgået og plantemæssigt suppleret samt nytrimmet.
De fem boliger i det samme anlæg har generelt samme småskavanker. Nogle steder er de udbedret løbende,
andre steder ikke. Generelt er der ikke konstateret forhold der er kategoriseret som akutte.
Tagfladen er tidstypisk bestrøet med små lyse sten, hvorpå der vokser mos og andre små vækster. Bestrøningen forekommer generelt jævn og intakt. Der blev alene et sted konstateret tegn på skade. Selve tagpappen kunne alene stikprøvevis undersøges. Her fandtes ikke tegn på skader. Der fremkom ikke oplysninger
om kendskab til utætheder.
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Hvis det ønskes kan mosvæksten fjernes skånsomt. For at skåne taget kan det tilrådes, at der ikke foregår
mere end højst nødvendig trafik på tagfladen. På to af boligerne er der monteret tagkantinddækninger i
zink. Den enes er hvidmalet, den andens naturfarvet. Øvrige boliger har ikke taginddækningskanter. For
fremtidig disponering bør det undersøges om der oprindeligt har været zinkafslutninger eller ikke, Hvis det
viser sig at der oprindeligt ikke har været taginddækningskanter så de monterede fjernes, bør der sikres
særligt mod fugtskader mellem facadepander og tagfladen.
Der er flere steder monteret udvendige sammenrullelige solbaldakiner. De forekommer alle i bredstribede
udgaver med samme stribebredde. Baldakinstoffets farver er enten hvid/gulstribede eller hvid/blå-stribede.
Hurtig søgning viser ikke sikre oplysninger, som kan støtte det ene eller det andet valg. Det bør også undersøges nærmere om der oprindeligt er tænkt på den ene eller den anden farvevariant for fremtidig disponering.
Zinkinddækningerne over vinduespartierne i de indeliggende atriumgårde bør alle specielt i hjørnerne gennemgås. Her kan det konstateres, at der flere steder ledes regnvand ind.
Murværket er generelt i god stand. Der forekommer lokale frostsprængte sten og sætningsrevner samt fugemangler som bør udbedres. Begroning på murværk bør klippes fri fra inddækninger. Garagemurenes vedligeholdelsesbyrde er for Ejerlauget uklar. Hvor er grænsen for den del af murværk og inddækninger mv.
som tilfalder foreningens medlemmer og hvilken del, der tilfalder garageejernes medlemmer? Det bør afklares entydigt for at imødegå konflikter eller misligholdelse.
Træværket er de fleste steder i malermæssig god stand. Nogle steder er bundglaslister ikke tætte, så der
ledes regnvand og fugt ind i trækonstruktionen. Lokalt er træværket råddent og skal udskiftes.
Få steder ses der anvendt bløde bygningsfuger mellem træværk og mur. Der bør undersøges for PCB i enkelte af disse fuger da deres overfladekarakter kunne indikere PCB. Hvis der konstateres PCB skal dette
håndteres med specialbistand – og i tæt dialog med Kulturstyrelsen. Hvor der oprindeligt var mørtelfuger
skal de retableres.
Beplantningen og belægningen er generelt velholdt. Lokalt er der forhold, som bør udbedres. I bolig 415 B
findes en del originale planter angiveligt bevaret. Ejerlauget vil selv registrere typer og lokalistring –samt
finde kyndig vejledning for beskæring og pleje. Bevoksningen i atriumhaven er her vokset helt sammen i ét.
Byggeteknisk er dette ugunstigt for facaderne.
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HANDLINGSPLAN
BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
Bærende fredningsværdier:
Citeret fra Kulturstyrelsens hjemmeside om bebyggelsen:
”I bebyggelsen ”Ved Bellevue Bugt” knytter de bærende fredningsværdier i det ydre sig til den
overordnede helhed med ensartet materiale- og farveholdning, herunder anvendelsen af blank,
gul mur, hvidmalede murflader, vinduesbånd og flade tage med tagpap. Hertil kommer udførelsen af de store glaspartier og skydedøre samt de malede partier udført i de karakteristiske Arne
Jacobsen farver og brugen af mørkt træ ved lister og garageporte. Endvidere knytter værdierne
sig til anlægget omkring bebyggelsen, hvor garagerne indgår naturligt i anlægget, og hvor buskene holdes lave, så der er frit udsyn over vandet.
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede grundplaner samt den gennemgående enkle materialeholdning og de glatte overflader i begge bygningstyper. Hertil kommer
alle ældre bygningsdele og detaljer, herunder badeværelser og køkkener, trapper med værn, elevatorer, trægulve, indbyggede skabe og bænke samt døre og greb.”
Garagerne hører matrikulært og ejermæssigt ikke til denne bebyggelse, men til den bagvedliggende bebyggelse.
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SITUATIONSPLAN

Kortet er en vejledende illustration af fredningens omfang. Omfanget er markeret
med rødt.
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ANBEFALEDE AKTIVITETER
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BYGNINGSDEL

AKTIVITET

415 A

Generel god stand

Murværk

Lokale fugeskader og skadede sten udskifte

Træværk vinduespartier

Intet bemærket

Tagområdet

PRIORITET

PRISESTIMAT

3

15.000

Belægning intet bemærket. Skorstenspibe rep.

2

5.000

Inddækninger

Inddækning eftergås

1

5.000

Beplantning + belægning

Intet bemærket

Andet

Kabler fældes ind i murværk

3

5.000

415 B

Trænger generelt til istandsættelse

Murværk

Lokale fugeskader og skadede sten udskifte

3

15.000

Murværk

Armeringsjern over skarnkasse rustskadet

1

5.000

Træværk vinduespartier

Råddent træværk udskiftes. Flækrude skiftes

1

150.000

Træværk

Resterende ikke nymalet træværk males

2

20.000

Tag

Belægning intet bemærket. Skorstenspibe rep.

2

5.000

Inddækninger

Inddækning eftergås

1

10.000

Beplantning + belægning

Beplantning særlig interessant. Beskæres.

2

10.000

Andet

Udvendig belysningsarmatur defekt, indgang

3

2.000

415 C

Generel god stand

Murværk

Lokale fugeskader og skadede sten udskifte

3

10.000

Murværk

Malet murværk afrenses

2

15.000

Træværk vinduespartier

Råddent træværk udskiftes.

1

60.000

Inddækninger

Inddækning eftergås

1

10.000

Indgangsparti

Dæk-pladebeklædning fjernes og der males

2

10.000

Tag

Skæmmende hvidt kabel til pejsevent. bør væk

3

5.000

Tag

Revne i tagpap ved ovenlys skal repareres

1

2.000

Beplantning + belægning

Intet bemærket

415 D

Generel god stand

Murværk

Lokale fugeskader og skadede sten udskiftes

2

10.000

Træværk

Intet bemærket

Tag

Belægning intet bemærket. Skorstenspibe rep.

2

5.000

Inddækninger

Inddækning eftergås

1

5.000

Beplantning + belægning

Intet bemærket

Andet

Synlige kabeltræk bør fjernes

2

5.000
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415 E

Generel god stand

Murværk

Lokale fugeskader og skadede sten udskifte

2

20.000

Træværk vinduespartier

Bundstykke ved skydedør mod øst repareres

1

5.000

Inddækninger

Inddækning eftergås

1

10.000

Tag

Belægning intet bemærket. Skorstenspibe rep.

2

5.000

Beplantning + belægning

Takshæk ændres til avnbøg som øvrige

Andet

Synlige kabeltræk bør fjernes

5.000
2

5.000

FORUDSÆTNINGER FOR PRISESTIMAT
Priser er vurderet ud fra de synlige fund, der er gjort på stedet ved gennemgangsmøderne. Vurdering er
prissat efter erfaringer fra tilsvarende arbejder. Specielt ved træværk kan der vise sig at være skjulte skader
under de nymalede overflader – eller skaderne kan vise sig at være mere dybdegående end det er vurderet
på stedet.
Priser er vurderet i dagspriser ekskl. moms

BILAG
Grundige undersøgelser af farve på malet træværk, foretaget af beboerne under kyndig vejledning af flere
farvefabrikanter viste følgende bedste match:
Dørplader på hoveddøre samt på brystning mod Strandvejen, lys blå
Dørplader på køkkendør og mellempanel, mørk blå
Dørplader på gadedøre, mørk grågrøn
Pandepartier samt indfatninger mv., Flügger standard hvid
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