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Odense, den 23. januar 2014. 
 
Vedr.: Altaner. 
 
Tak for behageligt møde den 21. januar 2014 om altanernes tilstand. 
På mødet blev jeg anmodet om et økonomisk overslag vedrørende reparation af altanerne. 
Indledningsvis vil jeg dog først kort resumere mine fremlagte generelle synspunkter om altankon-
struktionerne. 
 
Altanerne har en alder, hvor nedbrydningsskader er forventelige. Endvidere er de anvendte kon-
struktionsprincipper statisk sårbare overfor skader. En fremskreden korrosion i altanernes bærejern 
og armering vil medføre risiko for bæreevnesvigt. Dette gælder i særlig grad for de store altaner 
ved opgang 6, tv., hvor der er kraftig indikation på et påtrængende handlingsbehov. 
 
Uden nærmere undersøgelser er det ikke muligt at sige noget om bæreevnesvækkelsen og 
dermed heller ikke, om der er basis for en levetidsforlængende reparation. En visuel bedømmel-
se alene er langt fra tilstrækkelig og kan tilmed føre til fejltolkninger. 
Den aktuelle skadegrad i relation til et økonomisk overslag må derfor belyses ved hjælp af en 
undersøgelse, der indebærer destruktive indgreb, dvs. frihugning ved indstøbte bærejern og 
armering. Der henvises herom til mit brev af 2. juli 2010 indeholdende tilbud på en sådan til-
standsundersøgelse. 
 
På nuværende tidspunkt, hvor en undersøgelse ikke er foretaget, kan en reparationsudgift ikke 
skønnes. Et forsøg på at opstille grænseværdier for mindste og værst tænkelige situation er hel-
ler ikke mulig, da grænsesætningen er problematisk. Eksempelvis er værst tænkelig situation ikke 
mulig at definere, idet der findes et grænseområde, hvor en reparation kan være så omfatten-
de, at den nærmer sig totaludskiftning. I sådanne tilfælde vil tekniske forhold og æstetiske præ-
ferencer måske indikere andre løsninger. Med de nuværende forudsætninger kan en prisbe-
dømmelse af renovering af altanerne alene baseres på kvalificerede gæt på sandsynlige prisin-
tervaller. Således kan følgende opstilles: 
 
Tilstandsundersøgelse jf. brev af 2. juli 2010, skøn sv. t. pristalsreguleret tilbud inkl. moms: kr. 46.000* 
*Beløbet indeholder entreprenørudgifter og stillads, hvilke blev indhentet som tilbud fra Jens 
Sandberg A/S i 2010. Tilbuddet er ikke længere gældende, men indgår som skønnede entrepre-
nørudgifter.    
 
Renovering, store altaner ved opgang 6, tv:  
− Overslag for renovering, inkl. moms pr. altan: kr. 50.000 - 70.000   
 
Renovering, små altaner:  
− Overslag for renovering, inkl. moms pr. altan: kr. 25.000 - 40.000 
 
I overslagene for altanrenoveringerne er ikke medtaget stilladsudgifter.  
 
De store altaner vil sandsynligvis skulle placeres i den øvre del af intervallet, medens placeringen 
af de små altaner antageligt vil være i den lavere intervaldel.  
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Torben Gamdrup Hansen 


