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Dette notat omhandler besigtigelse af Tagrummet på Finsensvej 47 ifm. miljøundersøgelse.
Der er ikke udført fugtmålinger, da inspektionen kun omhandlede miljøundersøgelse.
Visuel undersøgelse:
Der kunne ved gennemgang konstateres en del knækkede eternitplader og støv fra tidligere partiel udskiftning af tagplader samt stor koncentration af fugleekskrementer.
Spærene så ud som om de flere steder havde været eller var opfugtede, specielt ved div. inddækninger.
Det kunne også konstateres, at en rygningsplade var knækket samt åbninger mellem pladerne,
hvor fygesne kan indtrænge til tagrummet.

Herover ses en større koncentration af fugleekskrementer spredt over tagrummet
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Herover ses hvordan isoleringen med tiden er blevet fjernet på tagdækket
mod 5 sal. Boxventilatoren står uhensigtsmæssigt i forhold til en efterisolering.

Herover ses en større koncentration af fugleekskrementer på
antenneanlægget/el komponenter, hvilket kan medvirke til kortslutning og dermed
brand.

Herover ses en knækket rygningsplade og hvordan de underliggende lægter er opfugtet.

Herover ses tidligere reparation af tag efter utæthed – spærene har været eller er
Opfugtede

Herover ses tydeligt tegn på opfugtede spær ved skorstensinddækning.

Herover ses hvordan spærene og brandkammen enten har været eller er opfugtede

Herover ses større åbning mellem tagpladerne
Konklusion:
Tagrummet trænger generelt til oprydning og rengøring for affald og fugleekskrementer samt asbestsanering for fremadrettede arbejder.
Desuden bør etageadskillelse i loftrum isoleres med ca. 350 mm. samt udføres gangbro ud til alle
centralvarmeventiler og ventilationsaggregat, så den ny isolering ikke betrædes.
De knækkede tagplader bør udskiftes med nye.
Det anbefales, at der udføres en besigtigelse af tagkonstruktionen for fugt og rådskade, før der
tages endelig stilling til øvrige arbejder i tagrummet.
Besigtigelsen indebærer fugtmålinger evt. udtagning af prøver for undersøgelse af svampeangreb, ventilations forhold af tagrum mv. Besigtigelse omfatter kun indvendig i tagrum.
Ventilationsaggregatet i tagrummet bør evt. udskiftes til en mere energivenlig, da denne bør hæves fra dækket ifm. efterisoleringen
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