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1 Indledning 

COWI A/S har i 2014 udført teknisk due diligence af 7 bevaringsværdige bygninger 

på Aarhus Amtssygehus beliggende på Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C.  

Aarhus kommune har bedt COWI om at lave en opdatering af den tekniske due 

diligence fra marts 2014 i forbindelse med overtagelsen af det samlede område 

samt alle bygningerne på området. 

Personalet fra teknisk afdeling på Aarhus Amtssygehus deltog i den indvendige 

besigtigelse. 

Opgaven omfatter vurdering af udvendige bygningsdele samt en screening af de 

indvendige bygningsdele, som der delvist var adgang til under besigtigelsen. 

Det samlede bygningskompleks består af i alt 14 bygninger, hvoraf 6 bygningerne 

er vurderet bevaringsværdige (kedelbygning er fravalgt siden gennemgangen i 

2014) og dermed forventes bibeholdt (se foto nr. 1).  

 

Foto nr. 1. Oversigt over de bygninger der forventes bevaret. 
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1.1 Generel beskrivelse af ejendommen 

De 6 bevaringsværdige bygninger er opført omkring 1935 og fremstår alle udven-

dig i de oprindelige udformninger. 

Den oprindelige tagkonstruktion fremstår umiddelbart i brugbar stand uden synlige 

skader, men tagpapbelægningen er af ældre dato, og der er angiveligt gennem 

længere tid alene lappet og vedligeholdt i absolut nødvendigt omfang. Generelt 

står tagbelægninger til udskiftning på bygning 1, 3, 4 og 9. På bygning 10 og 20 er 

tagbelægningen af nyere dato og er i rimelig stand. 

Oprindelige tagrender er udskiftet til plast, men fortsat fastmonteret i kobberbærin-

ger. Nedløb er plast, hvor de er synlig på den øverste meter af facaden, hvorefter 

de er ført skjult i hulmuren. Nedløb som forløber skjult skal forventes udskiftet eller 

udbedret evt. ved strømpeforing. 

Facader fremstår i brugbar stand, dog med mindre skader, såsom udvasket fuger i 

murværk og afskalninger på sokkel mv. Der er udskiftet tegloverligger over mange 

af vinduerne i facaden. På de nederste meter af facaden vokser efeu. Altaner 

trænger generelt til en gennemgribende renovering, da de fremstår med udvasket 

fuger, stalaktitter, afskalninger og korroderet armering.  

Vinduer er utidssvarende skal udskiftes ved ændret anvendelse. Facadedøre i op-

gange mv. er oprindelige og skal ligeledes forventes udskiftet.  

Indvendigt fremstår bygningerne generelt i nedslidt stand og med mange typer 

gulvbelægninger og forskellige typer lofter, hvilke skal forventes udskiftes ved 

fremtidig ændring af indretningen. I enkelte af lokalerne er det faste inventar oprin-

deligt. Mange af de indvendige døre er oprindelige.  

Kælder fremstår generelt i brugbar stand, men enkelte steder har kældervægge 

kalkudfældninger og afskalninger grundet fugt i ydervæggene. Det skal forventes, 

at der ved en generel sænkning af temperaturen i kælderarealerne, som i dag er 

fuldt opvarmet, vil opstå fugtgener. Vandstanden i området er oplyst at stå højt, 

med fugtpåvirkning af terrændækket som følge. Ifølge servicemedarbejder er der 

ikke lavet tiltag for sænke grundvandstande. Det har formentlig heller ikke været et 

behov herfor med den tørre sommer vi har haft i år. Det anbefales at der udføres 

en TV-inspektion af drænsystemet. 

Installationerne er generelt udtjente, men funktionsdygtige. Elevatorer bliver lov-

mæssigt serviceret, øvrige installationer bliver vedligeholdt i nødvendigt omfang, i 

forhold til at opretholde driften af installationerne. Ved en ændret anvendelse til 

eksempelvis boliger, forudses det at alle installationer skal udskiftes. 
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2 Bygningsgennemgang 

De individuelle bygningsdele og deres tilstand beskrives kort med nedenstående 

tilstandsbeskrivelse.  

Tilstand Vurdering 

God Intet behov for reparation. 

Rimelig Mindre fejl som ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, 

bygningens alder taget i betragtning. 

Middel Omfanget af fejl og mangler nødvendiggør genoprettelse af kon-

struktionselementet og tilstødende konstruktioner. 

Ringe Større fejl og mangler som påvirker sikkerheden og konstruktions-

elementets holdbarhed og stilstødende konstruktioner. Fejl og 

mangler skal udbedres. 
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2.1 Bygning 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anvendelse Patient afd. 

Fredningsstatus Bevaringsværdi 3 jf. Kommuneatlas 

Byggeår 1935 

Antal etager 4 etager samt kælder 

Bygningsareal ifølge BBR 9.827 m2 

Bebygget areal ifølge BBR 3.001 m2 

Udnyttet areal i tagetagen 138 m²    ( jf. "heraf kælder med loft 343 m² ) 

Kælderareal 2.582 m2 

BBR nr. 488211 

 

Bygningen ligger centralt inde midt i området med god udsigt fra de øverste etager. 

Oprindelige tagkonstruktion fremstår tør og i god stand uden skader, men tagpap-

belægningen er i ringe stand og står til udskiftning med dampbuler og revner. 

Oprindelige tagrender er udskiftet til plast, men fortsat fastmonteret i oprindelige 

kobberbæringer. Nedløb er plast, hvor de er synlig på øverste 1 meter af facaden, 
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hvorefter de er ført skjult i hulmuren. Nedløb skal forventes udbedret evt. ved 

strømpeforing. 

Facader fremstår i god stand med enkelte mindre skader, som udvasket fuger i 

murværk og enkelte afskalninger på sokkel. Der er udskiftet tegloverligger over 

mange af vinduerne i facaden mod syd. På nederste 1 meter af facaden vokser 

efeu, men murværket har ikke taget skade af beplantningen. Altaner trænger gene-

relt til renovering, da de fremstår med udvasket fuger, stalaktitter, afskalninger og 

korroderet armering.  

Kældervinduer er et lags glas og skal forventes udskiftet. Vinduer i resten af byg-

ningen er blandet mellem oprindelige trævinduer med forsatsruder, nyere trævin-

duer med termoglas samt vinduesparti i buet facade i materiale som behandlet 

jern. Det skal forventes, at omkring 1/3 af vinduerne skal udskiftes og resten kan 

renoveres med mindre reparationer og malerbehandling. Elastiske fuger omkring 

vinduer og døre trænger generelt til udskiftning. Døre i opgange er oprindelige og 

skal forventes udskiftet.  

Indvendigt fremstår bygningen i rimelig stand med mange typer gulvbelægninger 

og forskellige typer lofter, hvilke dog skal forventes udskiftes ved fremtidig ændring 

af indretningen. I enkelte af lokalerne er det faste inventar oprindeligt. Mange af de 

indvendige døre er oprindelige. Etagerne er opbygget med lange gangarealer med 

lokaler på begge sider. 

Kælderen fremstår generelt i rimelig stand, men nogle steder har kældervægge 

kalkudfældninger og afskalninger grundet fugt i ydervæggene. Vandstanden i om-

rådet er oplyst højt og giver problemer med gulvbelægning i kælder. 

Installationer er generelt i funktionsdygtig stand med den nuværende anvendelse, 

men der skal forventes en total udskiftning af installationer.  Der er flere steder ud-

ført afhjælpende lokale udskiftninger. 

El forsyning. 

I dag bliver bygningen forsynet fra tavlerum i kælderen under bygning 4. Da kedel-

bygningen skal nedrives skal forsyningen herfra deaktiveres (3 stk. transformer 

nedlægges) og ny stikledning skal fremføres til bygning 1.  Der er mulighed for i 

bygning 1 at tilslutte stikledningen i hoved-tavlen således at resterende undertavler 

bibeholdes og bygningen kan idriftsættes. Den nye stikledning kan etableres fra 

transformer kiosk på Regenburgsgade. 

Vand og varme. 

Der er ført vandstik ind i parterre/stueetagen i bygning 1 som fungere som reserve-

forsyning i dag men bygning forsynes primært fra teknikrum i kedelbygningen. 

Vandstikket kan bibeholdes som forsyning af bygning 1 i fremtiden.  

Der skal etableres et nyt fjernvarmestik til bygning 1 som i dag forsynes fra kedel-

bygningen. Ny tilslutning til fjernvarmeforsyningen kan ske fra Tage-Hansens Ga-

de.  
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Hvis bygningen fremtidigt skal anvendes som boliger, skal der ombygges meget 

indvendigt og etableres væsentlig flere opgange for adgang til boligerne. På 3. sal 

er tagterrasse inddraget til kontorer, hvilke skal forventes retableres som oprinde-

ligt udført. 

 

Konklusion:  

Samlet set vurderes bygningens tilstand som rimelig, da bygningen kun har mindre 

fejl, som ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, bygningens alder taget i 

betragtning. 

Alt i alt en sund bygning med en tagkonstruktion der fremstår i middel stand, godt 

og sundt murværk. Dog kræves en opdæmning af grundvandet under bygningen 

for at undgå problemet med grundvandet i fremtiden. 

2.1.1 Udvendig bygningsregistrering 

 

 COWIs observationer 

1. Ydervægge 
og fundament 

Ydervægge: 

Generelt sundt og godt murværk. Der er ikke foretaget re-
novering af murværket siden registreringen i 2014. 

Der er en del afskallinger på sokkel 

 

Der er betonafskallinger på betonbånd på grund af korrosi-
on. 

  

Efeu gror op ad nederste del af facaden uden beskadigelse 
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af hverken murværk eller fuger. 

 

 

Fundamenter:  

Fundamenter er generelt i rimelig stand.  

Malet puds skaller af ved trappeopgang. 

2. Vinduer og  
døre 

Der er ikke konstateret ændringer i forholdt til gennemgan-
gen i 2014. 

 

Generelt er vinduer fra 1. – 4 etage i rimelig stand og fra 
perioden fra 1979 til 1991.  

Enkelte vinduer trænger til småreparationer og malerbe-
handling (særligt på sydsiden).  

Blændpartier over vinduer er i god stand. 

 

Vinduer i indgangsparti: 

I trappeopgange er der oprindelige et lags vinduer, som 
trænger til udskiftning. 
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Øvrige, udvendige døre:  

Døre i trappeopgange er oprindelige og med et lag glas. 
Døre er i rimelig stand. 

 

 

Kældervinduer/parterre:  

De fleste kældervinduer er med et lags glas og skal udskif-
tes. 

 

3. Trapper Udvendig trappe: 

 

 

Puds og maling skaller af på sokkel, ved flere af trapperne. 

Korrosion af stålkanter på trapper, enkelte steder. 
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Kældertrappe og murvinge i sydøstlig ende af bygningen er 
nyrenoveret. 

 

Ved øvrige kældertrapper er der dårlige fuger.  

 

 

 

4. Altaner 

 

Der er hvide udfældninger fra fugttransport på underside af 
altaner, som flere steder har resulteret i korrosion af arme-
ring og afskalning af puds. 

 

Løse mørtelfuger og mursten smuldrer flere steder på 
brystninger. 
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Nedløbsrør fra altaner er generelt i rimelig stand, dog enkel-
te er ramt (særlig en) af voldsom kalkudfældning, gennem-
tæring og skal udskiftes. Afløbsrør mangler fra den neder-
ste altan med op fugtning af murværk til følge. 

 

5. Tage 

   

 

Oprindelig tagbelægning er udført med tagpap. Tagrum var 
tørt og træværk fremstår uden skader. I tagrummet var der 
ikke udlagt isolering på betondækket.Tagpap trænger til 
udskiftning, da det fremstår meget nedslidt og med mange 
revner, huller og dampbuler. Der er udført nødvendigt parti-
el ny tagbelægning flere steder. 

Alle inddækninger er i kobber og umiddelbart i rimelig 
stand. 

Ovenlysvindue er 1 lag glas med kobberram-
mer/karmbeklædning. 

Betonoverlæg i skorstene skaller af og armeringen er flere 
steder blotlagt og korroderet. 
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Tagrender er hvid plast med oprindelige kobberbæringer. 

Udhæng er henholdsvis støbt beton eller bræddebeklæd-
ning. Betonudhæng er umiddelbart i rimelig stand. Ud-
hængsbrædder og sternkanter er umiddelbart i rimelig 
stand med behov for mindre reparationer og malerbehand-
ling. 

 

2.1.2 Indvendig bygningsscreening 

 

 COWIs observationer 

1. Indvendige 
vægge 

Indervægge 

Indervægge er generelt intakte og uden væsentlige skader 
på gangarealer og i rum.  

 

Vægge i trappeopgange har mange fine revner. 

Sort nistret marmor vindueskarme i god stand. 

 

Kælder:  

I kælder er der problemer med fugt i vægge, hvorfor enkelte 
rum ikke anvendes. 

2. Gulve Linoleum på gangarealer og stuer er slidt flere steder. 

Vinyl på badeværelser er i rimelig stand. 

Grønne glaseret fodlister langs gulve i gangarealer er op-
rindelige og fremstår med enkelte skader. 

 

Kælder:  

Terrazzogulv fremstår med revner i Vest fløjen.  

Det er oplyst at der er asbest i nogle af malet gulve i nogle 
rum.  

Gulvbelægning giver sig, revner og skaller af.  

Kælder i Øst fløjen er tør. 

3. Lofter Nedhængte lydlofter i god stand. 
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I et enkelt område ved rundingen i facaden mod syd er der 
oprindelige trælameller i loft. 

 

4. Døre Indvendige døre i facaden i rimelig stand. 

 

Døre inde i bygningen er generelt i rimelig stand. 

Hoveddøre i opgange er oprindelige og i rimelig stand. 

 

5. Trappeop-
gang 

Terrazzogulv i samtlige trappeopgange er i rimelig stand. 
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Underside af trapper har enkelte steder løst puds. 

Der forekommer steder med mange fine revner og afskal-
ninger i vægge og underside trapper.  
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2.2 Bygning 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse Kontor til personaler og administration. 

Tidligere funktionærbolig 

Fredningsstatus Bevaringsværdi 3, jf. kommuneatlas 

Byggeår 1935 

Antal etager 4 etager samt kælder 

Bygningsareal ifølge BBR 2.929 m2 

Bebygget areal ifølge BBR 741 m2 

Udnyttet areal i tagetagen 0 m²  Heraf kælder med loft: 584 – jf.bbr medde-

lelse) 

Kælderareal 726 m²    

BBR nr. 488211 

 

Bygningen ligger ud mod Tage-Hansens Gade. Indkørsel til området kan foregå via 

port gennem bygningens stueetage. 
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Oprindelige tagkonstruktion fremstår tør og i rimelig stand uden skader, men tag-

papbelægningen er i ringe stand og står til akut udskiftning med dampbuler og rev-

ner. Der enkelte steder fortaget lokale reparationer med ny tagbelægning. 

Oprindelige tagrender er udskiftet til plast, men fortsat fastmonteret i oprindelige 

kobberbæringer. Nedløb er plast, hvor de er synlige på øverste 1 meter af facaden, 

hvor efter de er ført skjult i hulmuren. Nedløb skal forventes udbedret evt. ved 

strømpeforing. Et enkelt sted i Vest facaden har det indvendige tagnedløb givet 

vandskade, som forventes at komme fra en indvendig lækage. Dette har givet 

kalkudtræk i facaden, løse fuger og skader på indvendig væg. Tagnedløb er siden 

gennemgangen i 2014 koblet fra. 

Facader fremstår i god stand med enkelte mindre skader, som udvasket fuger i 

murværk og afskalninger på sokkel. Terrasse ved gavl mod syd fremstår med flere 

revner i fuger og murværk samt skader i belægningen. 

Alle vinduer og døre i bygningen er oprindelige med 1 lags glas og skal udskiftes. 

Indvendigt er påmonteret forsatsruder på vinduer, hvoraf kun det ene kan åbnes i 

hvert lokale, da de resterende vinduer er sømmet fast udefra.   

Indvendigt fremstår bygningen i rimelig stand med mange typer gulvbelægninger 

og forskellige typer lofter, hvilke dog skal forventes udskiftes ved fremtidig ændring 

af indretningen. I flere af lokalerne er det faste inventar oprindeligt. Indvendige dø-

re er generelt oprindelige. Etagerne er opbygget med lange gangarealer med loka-

ler på begge sider.  

Vådrum, køkken og badeværelser fremstår i oprindelige materialer og er i rimelig 

stand. 

Trappeopgange har terrazzobelægning på trin og repos. Vægge og lofter er malet 

puds, som fremstår med grove revner og afskalning nogle steder. 

Installationer er generelt i funktionsdygtig stand med den nuværende anvendelse, 

men der skal forventes en total udskiftning af installationer. 

Kælderen fremstår tør og har i mange år været opvarmet, hvilket kan give fremtidi-

ge problemer med fugt i kælderen, hvis denne skal være uopvarmet. Vandstanden 

i området er oplyst højt. 

Det anbefales, at der udføres yderligere undersøgelser af forventet lækage i tag-

nedløb i facade mod vest og at tagnedløb igen tilsluttes. 

El forsyning 

Der er via underjordiske tunnel fremført elforsyning til bygning 3 fra tavlerum i kæl-

deren i bygning 4. Da man nedlægger kedelbygning samt alle tunneller kan eksi-

sterende elforsyning ikke genanvendes. Der skal derfor etableres en ny stikledning 

som kan tilsluttes transformer i Tage-Hansens Gade.  

Det forudsættes at bygning 20 vil indgå som en del af bygning 3 og dermed forsy-

nes herfra. 
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Vand og varme 

Bygning 3 har eksisterende vandstik i teknikrum i kælder og som kan forsyne byg-

ningen i fremtiden.  

Fjernvarme til bygning 3 kan tilsluttes fjernvarmeledninger på Tage-Hansens Gade.  

 

Der er ikke plads til teknikrum og placering af vandmåler og fjernvarmemåler i byg-

ning 20 så det forudsættes at bygning 20 bliver en del af bygning 3. Der udføres ny 

vand- og fjernvarmeforsyning til bygning 20 fra bygning 3.  
 

Konklusion:  

Samlet set vurderes bygningens tilstand som rimelig, da bygningen kun har mindre 

fejl, som ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, bygningens alder taget i 

betragtning. 

Alt i alt en sund bygningen med en tagkonstruktion der fremstår i middel stand, 

godt og sundt murværk. Dog kræves en afhjælpning af problemet med stigende 

grundvandshøjde under bygningen. 

2.2.1 Udvendig bygningsregistrering 

         

 COWIs observationer 

1. Ydervægge 
og fundament 

Ydervægge: 

Murstensfacaden og mørtelfuger fremstår i rimelig stand. Der er 
dog enkelte mindre områder med begyndende nedbrydning af 
mørtelfuger. 

 

Der er enkelte revner i beton i facaden og omkring vinduer ved 
indkørsel. 
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I facade mod syd er der grov sætningsrevne i trappevæg. 

 

Et enkelt sted er der sket en skade /lækage i skjult  nedløbsrør i 
facade, hvilket har medført kalkudsivning i murværket i facaden 
og skadet mursten, mørtelfuger samt vinduer fra top til bund 
vertikalt lokalt i facaden. 
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Tagnedløb er frakoblet ved tagrende. 

 

Fundamenter: 

Fundamenter fremstår i rimelig stand dog med flere afskalninger 
af puds og maling. Ujævnhed i overflade på sokkel/fundamenter 
pga. dårlig oppudsning samt fugt.  

 

2. Vinduer og  
døre 

Vinduer og indgangsparti: 

Alle vinduer i hele facaden står til udskiftning, da de er oprindeli-
ge med et lag glas og indvendige forsatsruder. Rammer og kar-
me inkl. kit mv. er helt nedslidt. Alle vinduer i facader er sømmet 
fast, hvor kun et vindue i hvert rum kan åbnes.  

  

I opgange er vinduer med et lags glas, som skal udskiftes. 
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Øvrige, udvendige døre: 

Oprindelige døre er i rimelig stand med et lags glas. 

3. Trapper Udvendig trappe: 

Små reparationer af kældervægge. Der er begyndende korrosi-
on i stålgelænder. 

 

4. Terrasser I gavlen på sydsiden i stueetagen: 

Grove revner fra top af brystning til fundament ved terrasse. Der 
er grov revne i fundament under terrasse. Trappe er ødelagt og 
trin faldet af flere steder, så belægning skal udskiftes. Mørtelfu-
ger er udvasket og mursten løse i brystning på terrasse og ned 
langs trappen. 
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5. Tage Oprindelig tagkonstruktion med tagpapbelægning. Tagrum er 
tørt og træværk fremstår uden skader. Tagpap trænger akut til 
udskiftning, da det fremstår meget nedslidt og med mange rev-
ner og dampbuler. 

 

 

Alle inddækninger er i kobber og umiddelbart i god stand. 

Ovenlysvindue er 1 lag glas med kobberram-
mer/karmbeklædning. 

Betonoverlæg i skorstene skaller af og armering er flere steder 
blotlagt og korroderet.  

Der er tidligere indblæst ca. 100-150 mm isolering i tagrum. 

Tagrender er udskiftet med plast tagrender i oprindelige kobber-
bæringer. 

2.2.2 Indvendig bygningsscreening 

Der var ikke adgang til alle rum under besigtigelsen. 

 COWIs observationer 

1. Indvendige 
vægge 

Indervægge: 

Der er filt på vægge i gangarealer. 

I køkkener er der fliser over køkkenborde. 

Pudsede vægge fremstår med få afskalninger i kælder. 

 

Ydervægge:  

Der er hvide udfældninger fra tidligere fugttransport i kæl-
derydervægge/fundamenter, som har resulteret i afskalning 
af puds og maling på indvendige vægge.  
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Under vinduer i kælder var der flere steder lodrette sæt-
ningsrevner fra underside vindue til gulvniveau. 

Puds skaller af på begge sider af indgangsdøre til kælder 
under terræn. 

2. Gulve Der er linoleumsgulv på gangarealer og i nogle køkkener. 
Linoleum forekommer med enkelte skader. 

På nogle gangarealer og i nogle kontorer er der filttæpper, 
som er må forventes udskiftet. 

 

Der er oprindelig terrazzogulve på badeværelser, i nogle 
køkkener og på alle toiletter/badeværelser. 

 

Betongulv i kælder er malet i enkelte rum. 

Kældergulv fremstår med æstetiske revner. 

 

3. Lofter Lofter er malet puds og i rimelig stand. 

  

På flere etager er der nedhængte lydlofter, som er i god 
stand. 

I nogle kontorer er der påmonteret lydplader på pudset loft, 
som er i god stand. 
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4. Døre Indvendige døre er en blanding af nye og oprindelige døre, 
som alle er i rimelig stand. Flere døre med nyere håndtag 
og enkelte med de oprindelige håndtag. 

  

 

I trappeopgange er det oprindelige døre. 

Der er ikke fortaget nogen større udskiftning siden 
gennemgangen i 2014. 

5. Trapper  Trapper i opgange er i oprindelig materialer med terrazzo-
gulv, pudsede vægge og lofter samt jern gelænder med træ 
håndliste. 

 

Der er grove sætningsrevner i rundinger i vægge i trappe-
opgange. 

Maling skaller af loft og underside af trapper. 

Terrazzogulve er slidte i kælderniveau og ved indgange i 
trapperum. 
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2.3 Bygning 4 

                                                                        

                                                                                                                                    

Anvendelse Patient hotel og køkken faciliteter 

Fredningsstatus Bygningsværdi 3 jf. kommune atlas 

Byggeår 1935 

Antal etager 3 etager samt kælder 

Bygningsareal ifølge BBR 1.266 m²   2466 m² ( jf. bbr – medelelse) 

Bebygget areal ifølge BBR 575 m²        1182 m² 

Udnyttet areal i tagetagen 0 m2 

Kælderareal 741 m²      1261 m² 

BBR nr. 488211 

 

Bygningen ligger midt i området. 

Oprindelige tagkonstruktion fremstår i god stand uden skader. Der er foretaget del-

vis udskiftning af spærkonstruktion og tagbelægning, men tagpapbelægningen står 

generelt til udskiftning med dampbuler og revner. Udhæng er i beton på lav byg-

ning samt på udhæng over indgange. På høj bygning er udhæng og sternkanter i 

træ. 

Oprindelige tagrender er udskiftet til plast, men fortsat fastmonteret i oprindelige 

kobberbæringer. Nedløb er udskiftet til plast. 

Murstensfacader fremstår i rimelig stand med enkelte udvasket fuger og skadet 

mursten. Puds og maling skaller af sokkel og skaktvægge til kælder. Der er enkelte 

grove sætningsrevner i sokkel. Udvendigt niveauspring ved rampe er skadet med 

udvaskning af puds og sten fra fugtpåvirkning.  Indramning af vinduer i armeret 

beton fremstår med afskalninger og korrodering af armeringen. På den nederste 1 

meter af dele af facaden vokser efeu. 

Gelændere omkring bygningen fremstår gennemtæret og ødelagte.   
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Vinduer er i rimelig stand men trænger til malerbehandling inden for de kommende 

år. Enkelte døre, vinduer og vinduespartier i trappeopgange skal udskiftes, da de 

er oprindelige med et lags glas. Der er påmonteret fluenet på flere af vinduerne, 

som skal fjernes. Døre trænger til malerbehandling.  

Indvendigt fremstår bygningen lidt slidt, men i rimelig stand. Oprindelige terrazzo-

gulve har mange steder revner. Bygningen som indbefatter patienthotel (fløj mod 

vest og mellembygningen) er i god velholdt stand. Der er mange forskellige typer 

gulvbelægning i bygningen, som står til udskiftning.  

Installationer er generelt i funktionsdygtig stand med den nuværende anvendelse, 

men der skal forventes en total udskiftning af installationer. Installationer i patient-

hotel er fra ca. 1998 og i godstand. 

El forsyning. 

Der skal etableres ny stikledning som kan fremføres til hoved-tavlen i kælderen. 

Stikledningen kan eventuelt tilkobles transformer på Viborgvej. 

Vand og varme. 

Kedelbygningen har eksisterende fjernvarmestik i kælder som kan genbruges til 

fremtidig bygning 4. Vandstik kan tages fra både Viborgvej og Tage-Hansens Ga-

de. Begge stik kan placeres i kælder i bygning 4.  

 

Det er oplyst, at vandspejl stiger for hvert år der går, hvorfor der er problemer med 

vand i elevatorskakten og der højst sandsynligt er fugtproblemer under flisegulvet i 

kælderetagen. Specielt ved større regnskyl er der problemer med vandophobning i 

elevatorskakten. 

Konklusion: 

Samlet set vurderes bygningens tilstand som rimelig, da tagkonstruktionen frem-

står i god stand, med godt og sundt murværk. Dog kræves en løsning af problemet 

med opstigende grundvand under bygningen. 

2.3.1 Udvendig bygningsregistrering 

 

 COWIs observationer 

1. Ydervægge og 
fundament 

Ydervægge: 

Facaden er generelt i rimelig stand.  

Enkelte steder fremstår facaden med kalkudfældninger 
og revner i betonkant rundt om vindue. 



  
AARHUS AMTSSYGEHUS 

http://projects.cowiportal.com/ps/A112966/Documents/03 Project documents/BYG/A112966-BYG-001_bygningsgennemgang_1.0_04122018.docx 

31 

 

Der gror efeu ca. 1 meter op af på størstedelen af faca-
den. 

 

Der er forvitrede fuger i murvinge ved terrasse. Træbe-
lægning på terrasse er rådden og skal udskiftes. 

 

 

Fundamenter: 

Sokkel er generelt i rimelig stand, dog med grov revne 
et enkelt sted ved indgangsparti. 

  

2. Vinduer og  
døre 

Termoruder i bageri, slagteriafdeling og udskæring er 
fra omkring start 1990érne.  

Maling skaller af vindueskarme flere steder.  

Vinduer i gangarealer er oprindelige med et lags glas er 
i ringe stand og skal udskiftes. 

Vinduerne i bygningen ved patienthotellet er fra 1998 og 
i rimelig stand, men trænger til malerbehandling. 
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Alle kældervinduer er et lags glas og skal udskiftes. 

 

Øvrige, udvendige døre: 

Døre er generelt i rimelig stand, men trænger til almin-
deligt vedligehold og malerbehandling. 

 

Oprindelig hoveddør i trappeopgang er med et lags glas 
og skal udskiftes. 

3. Trapper Sokkel og repos: 

Stålkant på repos er ved at falde ud. Sokkel nedenunder 
smuldrer væk. 

Korrosion i armering i repos. 

  

 

Gelændere er generelt i dårlig stand pga. korrodering.  
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4. Tage Oprindelig tagkonstruktion med tagpap. Tagrum er op-
lyst tørt og træværk fremstår uden skader.  

 

Der er delvis udlagt et nyt tagpap på fløj mod øst og 
vest i 2014. 

På mellembygning er tagpappen af nyre dato og i rime-
lig stand. 

 

Alle inddækninger er i kobber og umiddelbart i god 
stand. 

Ovenlysvindue er et lag glas med kobberram-
mer/karmbeklædning. 

Tagrender er udført i plast med oprindelige kobberbæ-
ringer. Tagrende trænger til rensning. 

 

Tagudhæng er beton på lav bygning og træbeklædning 
på høj bygning. 

Tagudhæng og sternkanter i træ trænger til malerbe-
handling. 
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2.3.2 Indvendig bygningsscreening 

 

 COWIs observationer 

1. Indvendige 
vægge  

Indervægge:  

Malede indervægge er generelt i god stand i patienthotellet.  

   

Malede indervægge i resten af bygningen er i rimelig stand 
anvendelsen taget i betragtning. 

Der er enkelte revner i indvendige vægge. 

Afskalning af vægge i teknikum mv. 

2. Gulve Der er revner i terrazzogulv flere steder i bygningen. 

Malede gulve i kælder fremstår med enkelte skader. 

Nedlagt baderum har terrazzogulv. 

Der er tæpper i kontorer, som er i rimelig stand uden skader. 

Linoleum er i rimelig stand med enkelte reparationer. 

Vandspejl stiger hvert år, hvilket har givet vandskade i gulv. 
Gulvbelægning flækker og buler op. 

Brunt klinkegulv i kælder fremstår med enkelte skader og repa-
rationer fra vandskade i gulv. 

Terrazzogulv i kælder fremstår med revner og misfarve. 

 

Patient hotellet: 

Linoleumsgulve og vinyl er i god og velholdt stand. 

Tæpper er i god stand, men folder i overfladen i enkelte rum. 

 

3. Trapper Trappe med klinker inde i bygningen er oprindelig og i rimelig 
stand. 

Bagtrappe i terrazzobelægning er i rimelig stand uden tegn på 
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skader. 

4. Lofter Stueetage køkken afdeling: 

Der er nedhængt lydloft i stueetagen.  

Der er skader på loft (afskalning) fra vandgennemtrængning fra 
tag på øverste etage. 

Mange fugtskjolder på ovenlys, men ikke umiddelbart råd. 

Der er grove revner i lofter i trappeopgang. 

Lofter i kælder er malet puds og i rimelig stand. 

 

Patienthotellet: 

Nedhængte lydlofter er i god stand. 

5. Døre Døre inde i bygningen er generelt i rimelig stand anvendelsen 
taget i betragtning. Malet træværk fremstår med mindre ska-
der.  
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2.4 Bygning 9 

 

    

Anvendelse Kapel og kontor 

Fredningsstatus Bevaringsværdi 3, jf. kommuneatlas 

Byggeår 1935 

Antal etager 1 samt kælder   

Bygningsareal ifølge BBR 6.042 m² -     201 m²  (jf. bbr-meddelelse) 

Bebygget areal ifølge BBR 2.512 m²   -   201 m² 

Udnyttet areal i tagetagen 0 m2 

Kælderareal 2.757 m² .     148 m²  

BBR nr. 488211 

 

Bygningen ligger ud mod Viborgvej. 
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Oprindelige tagkonstruktion er oplyst at fremstå i god stand uden skader, men tag-

papbelægningen står til udskiftning med dampbuler og revner. Der er løbende for-

taget nødvendigt reparation af tagpapbelægningen. 

Oprindelige tagrender er udskiftet til plast, men fortsat fastmonteret i oprindelige 

kobberbæringer. 

Murværksfacader fremstår i rimelig stand med enkelte skader, som frostsprængte 

mursten, udvaske mørtelfuger og sætningsrevner. Beton skaller af kors og arme-

ring korroderer på facade ved kapelindgang. Murstensvæg omkring gårdrum har 

mange sætningsrevner, hvor fuger og mursten er skubbet ud. Årsagen hertil er 

trærødderne fra de træer, som er plantet lige op ad væggen. Der er sætningsrevne 

i murstensvæg samt afskalning af puds og maling ved kældertrappe. 

Vinduer i kapel, gangareal og kælder er et lags glas, som skal udskiftes. Resten af 

vinduerne er i rimelig stand og skal forventes malet. Mørtelfuger omkring vinduer er 

i dårlig stand og skal udskiftes. 

Dør til kapel er nyere. Døre er i rimelig stand og kan forventes overfladebehandlet. 

Indvendige vægge og lofter i både stueetage og kælder fremstår med sætnings-

revner, hvor enkelte er meget grove. Terrazzogulv fremstår med mange revner.  

Installationer er generelt i funktionsdygtig stand med den nuværende anvendelse, 

men der skal forventes en total udskiftning af installationer.  

El forsyning. 

Ny stikledning til bygning 9 kan kobles til kabelskab på Viborgvej. 

Vand- og varmeforsyning. 

Bygning 9 skal have nyt vandstik og nyt fjernvarmestik. Vandstik og fjernvarmestik 

kan tilsluttes vand og fjernvarme på Viborgvej. Alternativ kan de begge tilsluttes 

vand og fjernvarme i Tage-Hansens Gade. Begge stik skal placeres i teknikrum i 

kælder. 

Konklusion:  

Samlet set vurderes bygningens tilstand som rimelig, da bygningen kun har mindre 

fejl, der ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, bygningens alder taget i be-

tragtning. 

Muren omkring bygning 5F må dog samlet set vurderes som middel, pga. grove 

revner og sætningsskader. 
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2.4.1 Udvendig bygningsregistrering 

 

 COWIs observationer 

1. Ydervægge og 
fundament 

Ydervægge: 

Murværk i god stand med enkelte sætningsrevner, dog grov 
revne over dør ved kapelindgang. 

Blotlagt korroderet armering i betonkors på facade ved kapel-
indgang. 

    

Enkelte steder i facaden er der frostsprængninger, som har 
resulteret i ødelagte mursten og mørtelfuger.  

Fuger omkring vinduer er i dårlig stand. 

 

 

Fundamenter: 

Puds skaller af flere steder på pudset murstenssokkel. 

2. Vinduer og  
 døre 

Vinduer og indgangsparti: 

Nyere vinduer er i rimelig stand og skal malerbehandles. 

Gamle vinduer er i dårlig stand og skal udskiftes.  

Vinduer i kapel, gangareal og kælder er let et lags glas og skal 
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udskiftes.  

  

Mørtelfuger omkring vinduer er løse flere steder og mangler 
nogen steder. 

 

Øvrige, udvendige døre: 

Der er nyere stor dør i indgang til kapel. 

Døre i bygningen er i rimelig stand og skal forventes malerbe-
handlet. 

 

3. Trapper Udvendig trappe: 

 

Glassten i trin foran dør er ødelagt og armering korroderer. 
Skal udbedres. 

Puds og maling skaller af kældervæg ved kældertrappe. 

Grov sætningsrevne i mur ved kælder. 
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Gelænder ved kældertrappen er rusten og skal afrenses/slibes 
og malerbehandles. 

4. Gårdrum og mur 
omkring gårdrum 

Graverende sætningsskader. Murværk og fuger skubbet ud 
flere steder. Rødder fra træer er formentlig årsagen til de gro-
ve sætninger. 

 

Brostensbelægning omkring træerne er ødelagt af rødderne. 

 

5. Tage Oprindelig tagkonstruktion med tagpap. Tagpap trænger til 
udskiftning, da det fremstår meget nedslidt og med mange 
revner og dampbuler. 

Alle inddækninger er i kobber og umiddelbart i rimelig stand. 
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Tagrender er hvid plast med oprindelige kobberbæringer. 

 

Udhængsbrædder og sternkanter trænger til malerbehandling. 

2.4.2 Indvendig bygningsscreening 

Der var ikke adgang til alle rum under besigtigelsen. 

 COWIs observationer 

1. Indvendige væg-
ge 

Indervægge: 

Indvendige vægge i stueetagen fremstår med mange sæt-
ningsrevner, både vandret og lodret. 

 

Puds på nederste del af facadevæg i kapel er opfugtet og 
skruk. 

Der er enkelte revner i kældervægge. 
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2. Gulve Terrazzogulv fremstår med revner flere steder. 

 

Tæppefliser er i rimelig stand. 

3. Lofter I kapellet rå træloft, som er i god stand. 

4. Trapper Terrazzotrappe til kælder i rimelig stand. 

 

. 
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2.5 Bygning 10 

                                                                                                                                                                                                 

Anvendelse Kontorbygning og dyrestald 

Fredningsstatus Bygningsværdi 3, jf. kommuneatlas 

Byggeår 1935 

Antal etager 1 etage samt kælder 

Bygningsareal ifølge BBR 201 m²  159 m² 

Bebygget areal ifølge BBR 201 m²  159 m² 

Udnyttet areal i tagetagen 0 m2 

Kælderareal 148 m² -   100 m² (bbr – meddelelse) 

BBR nr. 488211 

 

Oprindelige tagkonstruktion er oplyst at fremstå i god stand uden skader, og der er 

udlagt ny tagpapbelægningen i 2000. Udhæng og sternkanter skal udbedres og 

malerbehandles. Tagrender og tagnedløb er plast. 

Murstensfacade er i rimelig stand, men med enkelte grove sætningsrevner i mørtel-

fuger og sokkel, som skal udbedres inden der opstår yderligere skader i bygnin-

gen. Oprindelig dør fra køkken er opmuret og isat vindue. Der er mindre revner i 

mørtelfuger omkring vinduer, som skal udbedres. På brystning ved terrassen er der 

mange løse fuger og murkrone slipper, hvilket skal udbedres. 

Vinduer og døre i stueetagen er fra renoveringen i 2000. Vinduer i kælder er oprin-

delige et lags glas, som skal udskiftes. 

Oprindelige trælofter er malet og i god stand. Gulvbelægningen er i rimelig stand. 

I kælder er der opstigende fugt under linoleumsgulve samt på nederste del i kæl-

dervægge, som skaller af. Der er delvist krybekælder under bygningen, som virker 

tør. 

Installationer er generelt i funktionsdygtig stand med den nuværende anvendelse, 

men der skal forventes en total udskiftning af installationer. 
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El forsyning. 

Der er i dag mulighed for at bibeholde forsyning af bygning 10. Bygningen bliver 

nemlig forsynet fra tavle i bygning 4. Såfremt bygningen skal være selvstændig, 

skal der etableres ny stikledning fra kabelskab ved Viborgvej.  

Vand- og varmeforsyning. 

Der er ingen teknikrum i kælder i bygning 10 og der skal laves et teknikrum i kæl-

der til installationer. Vand og fjernvarme skal tilsluttes ledninger på Viborgvej.  

Konklusion: 

Alt i alt fremstår bygningen i rimelig stand, dog med grove sætningsrevner i mur-

værk og sokkel, samt en del fugt i kælder. Tagkonstruktionen er i god stand. Sam-

let set vurderes bygningen til at være middel, da sætningsskader i facade og sok-

kel muligvis nødvendiggør genoprettelse af konstruktionselementet. 

2.5.1 Udvendig bygningsregistrering 

 

 COWIs observationer 

1. Ydervægge og 
fundament 

Ydervægge: 

Generelt er murværk og fuger i rimelig stand.  

Der er lavet reparation af revner i facaden flere steder. 

    

Der er grov sætningsrevne i rundingen i facaden og mur-
vinge. 

    

Reparation i facaden. Sætningsrevne ved tag. 
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Grov revne i sokkel.         Særlig grov revne i sokkel. 

Sokkel/fundament uden for dyrestald/laboratorium i kælde-
ren er opfugtet. 

2. Vinduer og  døre Døre fra renoveringen i 2000 og i god stand. 

     

Der er mindre revner i mørtelfuger omkring vinduer. 

     

I kælderen er der stadig de gamle eksisterende et lags vin-
duer, som skal udskiftes. 

3. Terrasse 

  

Der er løse og udvasket mørtelfuger i muret brystning ved 
terrasse. 

Beton murkrone slipper fuge mod henholdsvis brystnings-
plade og mod bygningsfacade. 

  

4. Tage Tagpap fremstår i god stand med nyere belægning fra re-
noveringen i 2000. 



  
AARHUS AMTSSYGEHUS 

http://projects.cowiportal.com/ps/A112966/Documents/03 Project documents/BYG/A112966-BYG-001_bygningsgennemgang_1.0_04122018.docx 

47 

 

Tagrender og nedløbsrør er i plast. 

 

Tagudhæng og sternkanter trænger til malerbehandling. 

2.5.2 Indvendig bygningsscreening 

Der var ikke adgang til alle rum under besigtigelsen. 

 COWIs observationer 

1. Indvendige væg-
ge 

Indervægge: 

   

Revner i rundingen i væggen pga. sætningsskader (det 
samme sted som udvendigt i sokkel). 

Fugt i hjørne ved ydevæg i stalden. 

2. Gulve Linoleum fremstår velholdte og i rimelig stand i stueetagen. 

Linoleumsgulv i kælder er i ringe stand pga. opstigende 
grundfugt. 

3. Lofter Oprindelige trælofter er malet. 
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I kælder er der pudset loft. Støbejernets rør trænger til ud-
skiftning. 

4. Døre Oprindelige indvendige døre er malet og i rimelig stand. 
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2.6 Bygning 20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anvendelse Oprindelig udhus/kiosk.  

P.t. samtalekontor "Hellen" 

Fredningsstatus Bygningsværdi 3/ 5 på henholdsvis kommuneat-

las og hjemmeside  

Byggeår 1935, jf. kommuneatlas 

Antal etager 1 etage 

Bygningsareal ifølge BBR 112 m²   - 43 m² (jf bbr medlel.) 

Bebygget areal ifølge BBR 112 m²     43 m² 

Udnyttet areal i tagetagen 0 m²  

Kælderareal 0 m2 

BBR nr. 488211 

 

Bygningen ligger inde midt i området omgivet af de resterende bevaringsværdige 

bygninger. 

Bygningen har tidligere været kiosk, men fungere nu som et samtalested "Hellen", 

hvor kræftramte og deres familier kan komme og få en snak. 

Oprindelige tagkonstruktion oplyst, at fremstå i god stand uden skader og tagpap-

belægningen er udskiftet i 2016. 

Oprindelige tagrender, tagnedløb og bæringer i kobber er i god stand. 

Murestensfacade fremstår med enkelte reparationer. Der er ca. 2-3 m² af mur-

stensfacade, som fremstår med løse fuger, som skal udbedres. 

Der er flere slags vinduer i den lille bygning. Trævinduesparti med terrassedøre er 

nyere fra renoveringen af bygningen. Vinduer i tekøkken og toilet er oprindelige et 

lags vinduer, som skal udskiftes. Der er glassten i facade mod indgangssiden. Ind-

gangsdør er i god stand. 

Indvendigt er bygningen renoveret og fremstår som lille bolig/kontor. 
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På grund af begrænset plads forventes bygningen forsynet fra bygning 3 i fremti-

den. 

Konklusion: 

Alt i alt fremstår bygningen i rimelig, stand, på trods af udskiftning af nogle vinduer. 

Tagkonstruktion med intakte oprindelige kobber tagrender og nedløbsrør. Murværk 

og sokkel er i god stand. Almindelig vedligehold af vinduer og udskiftning af et par 

vinduer. 

2.6.1 Udvendig bygningsregistrering 

 

 COWIs observationer 

1. Ydervægge og 
 fundament 

Ydervægge: 

Muret facader fremstår i god stand med enkelte reparationer. 

 

Murværk ned til fundament er i rimelig stand, dog er der løse 
mørtelfuger på ca. 2-3 m² i murstensfacaden mod vest. 

2.  Vinduer og  
 døre 

Vinduesparti med dør er fra 2012 og i god stand. 

 

Ved indgangssiden er der glassten i facaden, som er i god 
stand. 

I toiletrum og køkken er der gamle vinduer med et lags glas, 
som skal udskiftes.  
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Øvrige, udvendige døre: 

Hoveddør er i god stand. 

3. Tage Oprindelig tagkonstruktion med tagpap. Træværk er oplyst 
uden skader. Tagpap er i rimelig stand, men trænger til ud-
skiftning indenfor 5 år. 

Tagrender og tagnedløb er oprindelige kobber med kobber-
bæringer. 

Malet udhængsbrædder og sternkanter er i god stand.  

 

2.6.2 Indvendig bygningsscreening 

 

 COWIs observationer 

1. Indvendige væg-
ge 

Indervægge: 

Indvendige vægge er pudset og nyrenoveret. 

2. Gulve Linoleumsgulv er i god stand. 

3. Lofter Pudset og malet loft i god stand. 

4. Døre Døre er i god stand 

 




