RENOVERINGENS FASER

VEJLEDNING TIL
renoveringsprocessen

Kom godt igennem renoveringsprojektet
Byggeprocessen i et renoveringsprojekt er ofte mere kompleks og indeholder ﬂere uforudsigelige faktorer end nybyggeri.
Renovering er tidskrævende og kan måske virke uoverskueligt - og det kræver de dygtigste parter og et godt samarbejde for at lykkes.
Som byggeteknisk rådgiver får vi ofte spørgsmål om, hvordan et byggeforløb ser ud. Derfor har vi udviklet denne folder, som henvender sig til de profesionelle parter i et byggeforløb, som ønsker mere viden om, hvordan et typisk byggeforløb ser ud. Folderen giver eks. dig som bestyrelsesmedlem en idé
om, hvordan I som forening griber et potentielt- eller kommende
renoveringsforløb an.

Det er meget beklageligt, at man river smukke, gamle Bygninger ned og bygger grimme nye - det burde jo være lige
omvendt!

Robert Storm Petersen (Storm P.)

Vejledningen her vil gøre de dygtige folk bedre ved at give gode råd i forhold til at tilrettelægge renoveringsprocessen.
Vejledningen har fokus på renovering og fremhæver en række muligheder for at skabe en effektiv renoveringsproces – lige fra idéfasen og frem til aﬂeveringen af byggeriet.
Vi ønsker jer alt held og lykke med jeres renoveringsforløb.

SKAL JERES EJENDOM RENOVERES?
Det er afgørende at have et godt grundlag for renoveringen, og vi anbefaler,
at bygherre i samarbejde med sine rådgivere og entreprenører udarbejder
en renoveringsstrategi.
Renoveringsstrategien er et kort, overskueligt dokument, der tydeligt beskriver rammer og retning forud for (og undervejs i) en renovering af en
konkret bygning. Ved at kortlægge den eksisterende viden, præcisere det
vigtigste for renoveringsprojektet og processen etableres det gode grundlag
for den videre renoveringsproces.

FIRE FASER I ET BYGGEFORLØB
Vi gennemgår herunder fire typiske faser i et renoveringsforløb. Med denne
gennemgang får du et overblik over, hvad en renoveringen indebærer og du
kommer godt fra start.

1. Opstartsfasen
Første fase begynder efter en generalforsamling. Ved et opstartsmøde gennemgår foreningen deres ønsker og krav til projektet med den tekniske rådgiver.
Det videre forløb aftales.
Bang & Beenfeldt varetager hele projektstyringen, herunder registrering af
bygningens eksisterende forhold og beskrivelse af byggeprojektet.
Vi udarbejder en finansieringsplan og giver økonomisk rådgivning, så foreningen ikke får ubehagelige overraskelser undervejs.

Herefter går byggearbejdet i gang. Der afholdes løbende byggemøder, så alle
parter er informeret om forløbets fremdrift. Opstår der uforudsete udgifter i
forløbet, skal disse godkendes af foreningen.
Vi ser også på ændringen af fremtidige indtægter og udgifter som følge af
projektet.
Herefter er byggeprojektet klar til indstilling og vedtagelse på et generalforsamlingsmøde.

2. Projekteringsfasen

Hvis foreningen ønsker det, byder 3-5 firmaer ind på opgaven i en såkaldt
licitationsrunde. Den tekniske rådgiver og foreningen vælger entreprenører i
fællesskab.

Når arbejdet er afsluttet, afholdes en såkaldt afleveringsforretning, hvor kvaliteten af byggeriet kontrolleres.

Når der foreligger en byggetilladelse, udarbejdes et udbud, som beskriver byggesagen i detaljer. Herefter tilbydes opgaven til én eller flere entreprenører, der
fremsender et tilbud på opgaven.

Byggesagsadministrator tager sig af ændringer af forsikringsforhold og er der
søgt om byggetilladelse, sørger den tekniske rådgiver for at indhente ibrugtagningstilladelse.

Efter valg af entreprenør indgår bygherre en entreprisekontrakt om arbejdet
indeholdende alle detaljer om byggeriet.

Eventuelle fejl og mangler udbedres af entreprenøren, hvorefter du som bygherre formelt modtager arbejdet.

Den tekniske rådgiver og entreprenører udarbejder et udkast til entreprisekontrakten, der skal gennemgås af foreningen og byggesagsadministrator.
Indholdet af en entreprisekontrakt inkluderer de overordnede retningslinjer
for opgaven, betalingsfrister, sanktioner og forhold vedr. specifikke foreningsforhold.
Foreningen og byggesagsadministrator tegner de nødvendige forsikringer,
samt godkender den endelige finansiering af byggesagen.
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4. Opfølgning

Bang & Beenfeldt udarbejder den endelige projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen inkluderer omfang, udformning, tidsplan og kvalitetsniveau.

3. Udførelsesfasen

ET TYPISK RENOVERINGSFORLØB
Opstartsmøde
Registering af ekst. forhold
Udarbejdelse af tidsplaner
Byggeprogram og prisoverslag
Evt. ansøgning om offentlig støtte
Evt. udarbejdelse af tilstandsrapport og
vedligeholdelsesplan

FASE 2: Projektering
•
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•

Vedtagelse på generalforsamling
Byggeudvalg
Detailplaner og projektering
Hjælp til valg af udbudsform
og entreprenører
Licitation

FASE 3: Udførelse
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Endeligt budget
Valg af entreprenører til udførelse
Udarbejdelse af entreprisekontrakt
Ekstraordinær generalforsamling
Opstartsmøde med entreprenører
Afholdelse af byggemøder
Tilsyn med arbejdets udførelse
Kontrol og godkendelse af faktura og
budget

FASE 4: Opfølgning
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Udarbejdelse af byggeregnskab
Afholdelse af afleveringsforretning
Udarbejdelse af entrepriseregnskab
Afholdelse af 1-års gennemgang
Opfølgning på mangelarbejde
Afholdelse af 5-års gennemgang
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•
•

Bestyrelsens bemyndigelse/
generalforsamling
Evt. juridisk gennemgang af
rådgiverkontrakt
Gennemgang af ejendommens
økonomi
Evt. ansøgning om offentlig støtte
Udarbejdelse af byggebudgetter

FASE 2: Projektering
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Vedtagelse på generalforsamling
Foreløbige varslinger
Midlertidig finansiering

FASE 3: Udførelse
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Endeligt budget
Evt. juridisk gennemgang af
entreprisekontrakt
Ekstraordinær generalforsamling
Sikring af garantistillelse iht. AB92
All-risk forsikring
Betaling af faktura
Budgetkontrol

FASE 4: Opfølgning
•
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Endelig finansiering
Endelig varsling af boligafgift /
ejerforeningsbidrag
Nedskrivelse af garantier
Frigivelse af garantier

CASESTORY:

Det særlige ved denne renoveringssag var, at en workshop var med til at danne
grobund for det videre forløb. I workshoppen deltog arkitekter, en række beboere,
bygherre og rådgiver. Her blev bl.a. udseendet på facadepladerne besluttet.

E/F Rustenborg

PROJEKTERING

Kuldebroer, begyndende fugt og tiltagende skimmelsvamp flere steder i ejendommen
var blot nogle af de problematikker, som ejerforeningen Rustenborg i Kogens Lyngby
stod over for.

Bang & Beenfeldt fremlagde den foreløbige projektbeskrivelse ved en generalforsamling. Projektbeskrivelsen indeholdt byggeprojektets omfang, udformning, tidsplan og
kvalitetsniveau. Bestyrelsen og foreningen stemte for det videre byggeforløb.

Bestyrelsen i foreningen henvendte sig til Bang & Beenfeldt, som kunne konkludere,
at ejendommens dårligt isoleret tag havde en stor del af skylden for de mange kuldeudslip. Taget er det sted i ejendommen, hvor man kan optimere mest ift. at holde
varmen indendørs, men foreningens budget var sparsomt og det blev derfor besluttet,
at ejendommens tag først og fremmest skulle isoleres og beklædes med nyt tagpap, så
man kunne komme de værste kuldebroer til livs.

Projektet blev udbudt i licitation til 4 entreprenørfirmaer, som bød ind på opgaven.
Bang og Beenfeldt, og foreningen valgte entreprenøren i fællesskab. Efter licitationen
blev der afholdt forhandlingsmøde, hvor rådgiver, bestyrelse og udvalgte entreprenør
deltog.

Efterfølgende besluttede foreningen sig for at tage endnu et skridt i forhold til at gøre
noget ved de fugt- og kuldeproblemer, som de stadig oplevede fra facaderne. Samtidig
havde foreningen et ønske om, at deres gamle ejendom skulle fremstå mere moderne
og tidssvarende. Dette blev begyndelsen til et stort renoverings- og energioptimeringsprojekt.
Det blev bestemt, at facadebeklædning skulle udskiftes, der skulle monteres en ny
sund klimaskærm for at afhjælpe kuldebrosproblematikkerne, som opfyldte energikravene fra Bygningsreglement (BR15). Vinduer og facader skulle udskiftes – det
eneste der faktisk stod tilbage, var de oprindelige gamle 60’er altaner, som blev moderniseret.

OPSTART
Efter at renoveringsforslagene var blevet stemt igennem ved en generalforsamling i
foreningen, afholdt Bang & Beenfeldt et opstartsmøde med bestyrelsen omkring deres
ønsker og krav til projektet. Ud fra disse drøftelser udarbejdede Bang & Beenfeldt en
foreløbig projektbeskrivelse samt en finansieringsplan, der indeholdt en opgørelse
over de forventelige udgifter.

UDFØRELSE
Herefter var der kontrahering, hvor den endelige kontrakt mellem bygherre og
entreprenør blev indgået. I denne kontrakt indgik afleveringsdatoer, konkrete handlingsplaner, beboerkontakt, tidsplaner, priser mv. Entreprisekontrakten blev indgået i
samarbejde med foreningen og byggesagsadministratoren.
Herefter kom platformene op og entreprenørerne gik i gang med det første facadefelt
som en indledende mock-up.
En gang om ugen blev der holdt byggemøder. Bang & Beenfeldt varetog det endelig
arbejde med, at økonomibudgettet og tidsplaner blevet overholdt. Derudover blev der
ført tilsyn med projektet og skrevet referater ved byggemøderne undervejs.

AFLEVERING
Da byggesagen var udført, blev der foretaget en mangelgennemgang og efterfølgende
blev det aftalt, hvornår disse mangler skulle udbedres.
Resultaterne fra renoveringsarbejdet er ikke til at tage fejl af. I dag er det gamle 60’er
byggeri ved E/F Rustenborg blevet transformeret om til en moderne facade med et
smukt håndskåret design, hvor alle partner kan være stolte af det færdige udtryk.

Foto: Jens Panduro

Rådgivning i øjenhøjde
Byggeprojekter kan virke uoverskuelige. Men opgiv ikke drømmen om den
gode byggesag. Tag Bang & Beenfeldt med fra starten. Vi sørger for en let og
ubesværet proces - fra start til slut.
Bang & Beenfeldt har arbejdet med renovering og ombygning i mere end 45 år
og vi har derfor et indgående kendskab til byggelovgivning, byggeskik, byggematerialer, de nye skrappere isoleringskrav og de statiske udfordringer mv,
Ved at vælge os som rådgiver til jeres renoveringsprojekt, er I garanteret en
professionel og værdiskabende rådgivning.

Ønsker du at høre mere om dine muligheder?

Ring på tlf. 32 57 82 50

Kontakt
Bang & Beenfeldt A/S

Langebrogade 6B, 1411 København K
Mail: info@bangbeen.dk
Tlf. 32 57 82 50
www.bangbeen.dk

