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1. Den foreløbige helhedsplan
Denne helhedsplan udarbejdes for at frembringe forslag om
fysiske forbedringer, som vil fremtidssikre bebyggelsen i de
næste 20-30 år og indeholder følgende elementer.
Analyser og status for bebyggelsen
Helhedsplanen indeholder en status over såvel bygningernes fysiske tilstand som det samlede areal. Helhedsplanen
giver også et billede af bebyggelsens sammenhæng med
bydelen og kvarteret i forhold til infrastruktur og historie
samt bebyggelsens interne infrastruktur.
De overordnede vurderinger er baseret på fysiske besigtigelser og registreringer. Der er således foretaget en byggeteknisk undersøgelse og under gennemgangen af boligerne
er der bl.a. udtaget prøver med henblik på laboratorieanalyse af mikrobiologiske fund og vurdering af indeklima og
afledte sundhedsforhold.
Der er desuden foretaget termografering med henblik på
kortlægning af husenes isoleringsforhold ligesom en del af
kloaksystemet er gennemgået.
Idé-udvikling
Resultaterne af gennemgangen af afdelingen har ført til
identifikation af en række indsatsområder hvor forbedringer
og ændringer med fordel eller nødvendighed kan eller skal
overvejes.

Disse forslag er dels fremkommet gennem initiativer fra beboerne, afdelingens bestyrelse og Boliggården og dels som
et resultat af den tekniske og arkitektoniske gennemgang.
Forslagene har derefter været behandlet i arbejdsgruppen.
Udgangspunktet for vurderingen i arbejdsgruppen har været respekten for de kvaliteter og den arkitektur, der kendetegner bebyggelsen foruden den viden og erfaring, der
vedrører den seneste udvikling i de almene boliger.
Planen vil desuden indeholde en økonomiske vurdering af
de enkelte indsatsområder.
Den videre behandling af den foreløbige helhedsplan
Denne foreløbige helhedsplan fremlægges ved et møde for
alle afdelingens beboere i maj 2012.
Ved enighed om de fremlagte forslag bearbejdes planen til
et konkret projektforslag der forelægges Helsingør Kommune og Landsbyggefonden.
Projektet skal herefter tilpasses økonomiske rammer og der
skal udføres et projekt som skal myndighedsbehandles og
senere realiseres, således at bebyggelsen kan sikres for
fremtiden.
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2 Beskrivelse af bebyggelsen og bydelen

har intention om at videreudvikle med bedre forbindelse til
Teglstrup Hegn og Helsingørs bykerne i fremtiden.
Afdelingen har gennem tiden været et attraktivt sted at bo
med boliger, der dog efterhånden i forhold til tidens krav
har for små køkkener og for dårlige badeforhold.
Boligerne var oprindeligt udstyret med brændekomfur og et
toilet uden bademulighed. Derfor er der i alle husene på individuelt initiativ etableret badeforhold i kældre med rum,
som er indrettet med håndvask og badekar.
Mange af husene, ca. en femtedel, har været beboet af
samme familie fra starten af 50’erne – og ca. en tredjedel
er flyttet ind i bebyggelsen fra 2005 til 2012. Afdelingen har
ingen boligsociale konflikter.

Boligerne er en del af et større parcelhusområde, som er
beliggende i Helsingørs nordlige bydel.
Bydelen, som for størstedelens vedkommende blev bygget
i 50’erne, er præget af den almene bevægelse.

Afdelingen er den anden bebyggelse, der blev opført af Andelsboligforeningen Kingo og som stort set alle bebyggelserne er den tegnet af den lokale arkitekt Poul Ipsen. Foreningen, der blev stiftet den 4. marts 1949, opførte 14 afdelinger med i alt næsten 1000 boliger i Helsingør, Hornbæk og Ålsgårde. I dag administreres Kingo af Boliggården
i Helsingør.

Bydelen har i dag en god infrastruktur, og er velfungerende
med god dækning af butikker, børneinstitutioner og skoler
og med gode busforbindelser til stationen og Helsingørs bykerne.
Ide til fælleshus

Området er ikke belastet af gennemkørende biltrafik, og
der findes cykel- og gangstier, som kommunen ønsker og
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3 Bebyggelsens status

Bebyggelsen fra 1952 har igennem årene været velfungerende og besidder grundlæggende mange værdier som er
efterspurgte blandt boligsøgende i dag. Imidlertid har de 60
år, der er forløbet dels slidt på bebyggelsen og dels ændret behov
og forventninger hos lejerne. Derfor
bør afdelingen nu gennemgå en
omfattende genopretning med indbygget fremtidssikring.

le af boligen foruden forældede installationer og asbestforekomst i taget.
Foruden renoveringsbehovet på den enkelte bygning er

I det følgende er der dokumenteret
nedslidning og forhold, som giver
anledning til såvel indvendige som
udvendige forbedringer. Blandt disse fokusområder er de utidssvarende badeforhold i kælderen og fugt Skimmelangreb i kælder
og skimmelsvamp her og i andre de-

Stier og adgangsforhold kræver forbedringer

også selve boligernes størrelse et problem idet de f.eks.
for børnefamilier er for små i forhold til moderne krav og
forventninger. I denne forbindelse skal også den enkelte
boligs disponering og indretning fornyes.
Fællesarealer
trænger til
fornyelse
BOLIGGÅRDEN www.boliggaarden.dk
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på grunden som på den offentlige del.
Endelig vil det være hensigtsmæssigt at renovere stier, veje, parkeringsforhold og de i dag temmelig ubrugte fællesarealer således, at kvarteret på ny kan blive bundet sammen og genfinde den fælles identitet det oprindeligt havde.

4 Begyndelsen—historik

Boligbyggeriet i området skyldes at Helsingør blomstrede op
omkring 1950.
Først og fremmest Værftet, Tretorn og trafikforbindelsen til
Helsingborg foruden en række underleverandører betød flere arbejdspladser og byen behøvede boliger.
Befolkningstallet steg voldsomt i perioden. Fra 21.000 i
1940 over 26.000 i 1950 og til 33.000 i 1960.
Helsingør kommune havde allerede forberedt en udvidelse
af byen gennem opkøb af jord hvor der nu bl.a. blev projekteret almene boliger til både tilflyttere og de borgere, der
boede under trange forhold i byen. Ekspansionen var så
kraftig, at det planlagte byggeri oversteg kapaciteten og
byggerier blev forsinket pga. manglen på faglært arbejdskraft.
Udviklingen skete tydeligst mod vest og hele kvarterer kom
til—såvel med almene som private byggerier.

De tre tidstypiske byggerier fra 1950erne omkring krydset Blichervej/Kingosvej. Andre større byggerier fra tiåret er angivet med
samme farve.

Som mange andre steder i Danmark lå de nye kvarterer i
forbindelse med en ringvej og området omkring afd. B102
er en anlagt bydel fra 1950’erne med flere af tidens karakteristiske byggerier og tilrettelagt med funktioner som skole
og indkøb.
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Det almene enfamiliehus

5 Bebyggelsens data

Selvom den overvejende del af de almene boliger er store
enheder, var der op gennem sidste århundrede også en tradition for mindre enheder i form af dobbelthuse og rækkehuse. Og da parcelhusene efter besættelsen begyndte at
vinde frem som boligtype, blev de også introduceret i boligbevægelsen. Det er normalt et fremtrædende træk, at de
almene byggerier indeholder en høj grad af samlet planlægning og ensartethed. Dette gør sig også gældende for afdelingerne med enfamiliehuse ved Kingosvej/Blichersvej. Andelsboligforeningen byggede her i perioden 1949-56 sine
første afdelinger med i alt 116 enfamlieboliger og 2 dobbelthuse.

Boliggården Afdeling B/102 består af i alt 38 enfamiliehuse
og er beliggende på én matrikelgrund, matrikelnummer 1dr,
et grundareal på ca. 35.700 m2 i Helsingørs nordlige bydel,
nordøst for Blichersvej. Afdelingen indgår i Helsingør Kommunes planområde 1. B23. Bebyggelsen er på 3070 m2 fordelt 38 huse svarende til en bebyggelsesprocent på 9.

Afdelingen og de identiske afdelinger ved siden af udgør
med sine en-familieboliger med relativt store havearealer et
alternativ til de omkringliggende parkbebyggelser og viser
samtidig boligtyper og planlægning fra 1950erne. Helsingør
Kommune har vurderet, at bebyggelsen er bevaringsværdig.

Kik mod Blicherparken

Gældende rammer for planområdet er blandt andet, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 30 % i parcelhusområdet.
I kommuneplanens hovedstruktur (diagramplan) fremgår
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det, at stier i bebyggelsen indgår sammen med nye planlagte stier i bydelen (planlagt fremtidig forbindelse mellem by
og Teglstrup Hegn).

Tilstandsrapport – indvendig registrering, af feb. 2012.
Tilstandsrapport–
indvendig
installationer, af feb. 2012.

registrering

af

vvs-

Helsingør Kommune varetager og kategoriserer eksisterende gamle bebyggelser gennem kommuneplanens bestemmelser. Bebyggelsen er af Helsingør Kommune kategoriseret
på SAVE-skalaen til 4, dvs. at bebyggelsen er bevaringsværdig. Dog vurderer Kul-turarvsstyrelsen ikke at bebyggelsen er bevaringsværdig.
Af kommuneplanens kortbilag fremgår det, at bydelen ligger
tæt op ad grønne omgivelser og Teglstrup Hegn skov samtidigt med, at bydelen har god dækning af dagligvarebutikker, to skoler og børneinstitutioner; alle inden for en
radius på 600 m.

6 Tilstandsvurdering
En væsentlig del af grundlaget for helhedsplanen er de foretagne bygningsundersøgelser, besigtigelser og undersøgelser af de eksisterende forhold som kan kortlægge bygningernes tilstand i dag.
Rapporterne er udarbejdet af rådgiverteamet.
Følgende rapporter vedlægges helhedsplanen som særskilte
bilag:
Tilstandsrapport – udvendig registrering, af jan. 2012.
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Bygningsundersøgelse – 2. rapport, af marts 2012.
Ind- og udvendig registrering af 20. marts 2012.
Sammenfatning af de enkelte tilstandsrapporter
Dines Jørgensen & Co. A/S, der også foretog undersøgelser
af bebyggelsen i 2010, har i fortsættelse af de tidligere erfaringer foretaget undersøgelser, som kan supplere billedet af
bygningernes samlede tilstand.
Udvendig registrering – ingeniørforhold
Det blev konstateret, at tagrender og nedløb (plast) er i god
stand, at bygninger ikke har omfangsdræn, at gamle oliepåfyldningsstudse bør fjernes, at facader bør udbedres, og at
riste i sokler bør renses og fritlægges således, at de kan
komme til at fungere igen.
Indvendig registrering – ingeniørforhold
Elinstallationer består af en blanding af gamle og nye elinstallationer, med gamle gruppetavler og overvejende gamle
el-føringer med stofledninger i jernrør – og der er registreret en blanding af oprindeligt gammelt og nyt materiel. Generelt var mange målertavler nye, og alle registrerede havde HFI-relæer.
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Indvendig registrering af vvs-installationer – ingeniørforhold
Varmeinstallationen er tostrenget radiatoranlæg med panelradiatorer med termostatventiler.

Bygningsundersøgelse og bygningsanalyse
De nærværende undersøgelser er supplerende, da der tidligere er foretaget bygningsanalyser.

Køkkener var en blanding mellem
gamle og nye køkkener med installationer af varieret kvalitet.

I udvalgt bygning er der foretaget skimmelundersøgelser
visuelt ved at undersøge synlige områder for skimmelsvampe på indvendige sider af ydervægge og på gulv i opholdsstue.

Toiletterne har blandingsbatterier
med koldt og varmt vand – og
enkelte steder er der håndbruser
tilsluttet håndvasken.

Der er udtaget prøver for at undersøge art og omfang af
springdygtige skimmelsporer i støvet. Prøver er hjemtaget
og analyseret på laboratorium. Prøverne viser, at koncentrationen af skimmelsvamp er massiv.

Udsugning varierede fra udsugning med naturligt aftræk gennem taghætter fra køkken og toilet, til emhætte i køkken samt til,
at der kun var mulighed for udsugning fra toilet gennem vindue.
Skorstene var generelt i anvendelse som aftræk for gaskedlerhvor disse forekommer. Varmeforsyning med gasfyr med forskellige aldre; men generelt anvendes skorstene som aftræk.
Brugsvandinstallationer bestod
generelt af gamle, galvaniserede
stålrør.

Brus og vaskemaskine i
kælderetagen

I de udvalgte bygninger blev krybekældrene undersøgt visuelt, og der blev foretaget fugtmåling og udtaget prøver for
skimmelsvamp. Koncentrationen af skimmelsvamp er moderat.
Den visuelle registrering viste, at ventilationsriste var delvist spærret af snavs, og at der kunne komme vand gennem
ristene. Fugtmålingen i træ (forskalling under loft) viste dog
en normal fugtighedsprocent (10-12 %).
I kælderrum og på kælderydervægge af beton er der foretaget fugt-måling, hvor kælderydervægge fremstår meget
fugtige. På overflader er der visuelt konstateret vækstområder med skimmelsvampe.

Toilet i stueetagen
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Asbestundersøgelse af tagrum
Fra tagrum på bygningerne er der hjemtaget prøver og foretaget laboratorieanalyse for fibre. I tagplader, eternitskiferplader, er der fundet indhold af asbest.

som trænger til reparation.

Termografiundersøgelse
Termografiundersøgelsen viser, at den
nederste del af ydervægge i stueplan viser en markant nedkøling (fra overvæg på
19 grader til 12,6 grader ved gulv). Dermed kan der opstå kondenserende områder med latent risiko for skimmelvækst i
vintermånederne.

Oprindeligt er husene opført med to skorstene; men det er
kun et fåtal, som har mere end en skorsten i dag. Skorstene
er generelt i middelstand, og de fleste anvendes til aftræk
fra gasfyrene, som er placeret i kælder.

Indvendige og udvendige registreringer – arkitektforhold
På udvalgte bygninger og områder er der foretaget registreringer, som beskriver beskaffenhed og tilstand med angivelser om emners gode – middel eller dårlige tilstand.
Bygningerne er udvendigt generelt i god stand (istandsat i
1995). Facader, som er pudsede, er i god stand – dog er alle gavle angrebet af mos eller rødsvampe.

Udvendigt træværk, herunder underlister i udhæng, trænger til malerbehandling.

Terrænet er generelt meget forskelligt omkring de forskellige huse. Der findes haver med stort terrænspring, og haver,
som er næsten plane. Alle huse har som princip to trin fra
terræn til stuegulv, hvilket gælder ved entredøren og fra
terrassen.
Indvendige forhold
Indvendige overflader i stueplan er generelt i god stand i
langt de fleste huse. Mange rum er stadig med de oprindelige pudsede lofter. I andre huse er der i tidens løb udført
trælisteloft.

Tagbelægninger (udført ved renoveringen i 1995) er mosbegroet i middel grad, hvorved eternitskifterplader rejser sig,
som på sigt vil give et utæt tag.

Gulve og indvendige døre synes overvejende i god stand.
Køkkener er i stort antal udskiftet med nye; men der er også eksempler på, at det gamle oprindelige køkken er bevaret. Toilet er ofte med gammelt terrazzogulv. Sanitet er dog
som regel udskiftet.

Vinduer (isat ved ombygningen1995) er træ-alu vinduer,
som ser ud til at være i god stand. Der kan dog være fuger,

Opholdsstue og soveværelse har gode størrelser. Værelser
virker til gengæld små og utidssvarende. Køkken og toilet-
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forhold kan i størrelser ikke opfylde moderne krav og normer.
Kældernedgang og lyskasser er generelt så nedbrudte af tidens tand, at de bør renoveres eller udskiftes.
De indvendige kældertrapper er i stort omfang medtaget af
den megen fugt, som er i kælderrummene, hvor trappen er
placeret.
Kælderydervægge er meget medtaget af indtrængende
vand igennem kældervæggen, samt af den fugt, som er i
kælderrummet generelt.
Kælderens lofter, som ofte er udført med den oprindelige
puds, står ofte pæn og upåvirket af fugt.
I kælderen er der de fleste steder etableret bad med enten
badekar eller brus. Ofte er vaskemaskine placeret i forbindelse med badet, herunder også tørrestativ for tørring af
vasketøj. I baderum er der som regel ikke naturligt aftræk
eller udsugning.
I kældre er der oprindeligt indrettet viktualierum med et lille
vindue og hylder. Rummet er i langt de fleste huse stadig i
brug.
Loftrum med gitterspær er præget af manglende ventilation,
og isoleringsniveauet er lavt (max 100 mm på loft). Den
gamle tagbelægning er synlig fra undersiden og i tagryggen
kan den nye ovenpå-liggende belægning skimtes.

7 Tidligere undersøgelser af bebyggelsen
Undersøgelser foretaget af ingeniørfirmaet Dines Jørgensen
& Co. og Dansk Bygningsanalyse A/S i 2010 består af følgende elementer:
- Tilstandsrapport af oktober 2010
- Kloakinspektion af oktober 2010
- Bygningsundersøgelse af september 2010
De enkelte tilstandsrapporter fra rådgivernes undersøgelser
kan sammenfattes med følgende:
Udvendig registrering
Eternitskifertage er udført med ny belægning ovenpå den
eksisterende (asbestholdige) eternitskifer. Tage fremstår
med ganske få skader, men med mosbegroning, som skyldes lav taghældning. I dette tilfælde vil mosbegroningen
formentligt på længere sigt fremskynde nedbrydningen af
tagbelægning.
Skorstenspiber er generelt i middelgod stand, men udvaskning af fuger og frostsprængninger ses på et antal piber.
Facader er opført af 200 mm gasbeton og er i 1995 efterisoleret med 80 mm mineraluld, armeret og pudset iht. Rockwool system.
Alle vinduer er træ-alu. Vinduer er udført med bløde fuger
mod facadepuds. Sålbænke er udført af aluminium.
På facader forekommer algedannelser fra græs og beplant11
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ning. På gavle er der misfarvende rødalger. På gavle kan
også forekomme mindre revner i pudsen.
Sokler, som ikke er dækket med facadeisolering og facadepuds, er mange steder afskallede, og gamle udluftninger (til
krybekældre) er lukkede eller støbt til.
Tekniske installationer såsom fjernvarme/gasfyr, vandstik
og varmt-vandsbeholdere mv. er placeret i kældre.
Lyskasser og udvendige trappevægge og -vanger er generelt i dårlig stand med jordtryk, som får væggene til at bue
ind foruden fugtskader.
Det er registreret, at der er fugt i kældre, at der ikke er mekanisk ventilation og kun i nogen grad naturlig ventilation i
kældre, ligesom der også er registreret tydelige tegn på
skimmeldannelser.
Ved besigtigelsen er der ikke fundet tegn på, at der skulle
være omfangsdræn omkring bygninger.
Elinstallationer, som er besigtiget i kældre, synes være i god
orden og i god stand samt udført iht. gældende regler.
Varme- og brugsvandsinstallationer
Bebyggelsen har fået indlagt enten gas eller fjernvarme, og
de enkelte anlæg i hver hus er – så vidt det er oplyst – velfungerende. Generelt er der etableret en radiator til opvarmning af kældre.

Ventilation af kældre
I kældre, hvor der er indrettet bade- og vaskeforhold, er der
i de fleste af husene ikke etableret mekanisk udsugning, ligesom de friskluftventiler, som findes, enten er lukket manuelt eller ved tilstopninger, hvilket giver tydelig og mærkbar fugt i kældre.
Afløbsinstallationer
Afløbsinstallationer i bygninger er udført i støbejern, og ved
besigtigelsen er disse afløb i varierende tilstand.
Tagvand fra hele huset føres til en tagbrønd, som er placeret ved den ene facade. Tagvand fra fjerneste tagnedløb føres til tag-brønden som en tør ledning.
Elinstallationer
Målertavler er forholdsvis nye og er placeret sammen med
gruppe-tavler i entréen. Gruppetavler er forsynet med lovpligtigt relæ.
El-ledninger er generelt tilbage fra husenes opførelse med
stofledninger i stålrør.
Varmeanlæg
Varmeanlægget er tostrenget med synlige jernrør og med
radiatorer placeret under vinduer. Varmeanlægget er generelt i god stand.
Ventilation fra stueplan
Udluftning sker via naturligt aftræk tilsluttet taghætte af
12
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og analyseret på laboratorium. Prøver viser, at koncentrationen af skimmelsvamp er massiv.

zink på tag.
I vinduer fra ombygning i 1995 er der friskluftventiler.
Kloakker
Der er på matriklen undersøgt 300 meter kloakledning, hvor
der pr. 12 m løbende rør er konstateret skader på ledningerne. Den undersøgte strækning er markeret på kloakplanen.

Vurdering i forbindelse med helhedsplanen
Det er vores vurdering, at der, i forbindelse med at fremtidssikre bebyggelsen, blandt andet på grundlag af ovennævnte under-søgelse, skal foretages omfattende renovering af kloakker – og der skal udføres dræning af husene.
Alle husene i bebyggelsen skal skimmelsaneres og renses,
særligt i kælderetagerne.
8 Vision
Afdeling B/102 skal i fremtiden være en attraktiv boligbebyggelse for lejeren, som ønsker at bo i en en-familiebolig,
hvor beboeren får opfyldt sine krav til en tidssvarende bolig,
og får opfyldt sine forventninger til velvære – herunder at
husene igen er sunde at bo i.

De undersøgte kloakker er angivet med fed streg

Bygningsanalyse 2010
I udvalgt bygning er der foretaget skimmelundersøgelser
visuelt ved at undersøge synlige områder for skimmelsvampe; indvendigt på gulv i opholdsstue, i krybekældre samt på
kældervægge.
Der er udtaget prøver for at undersøge art og omfang af
springdygtige skimmelsporer i støvet. Prøver er hjemtaget

For at opfylde disse visioner er det nødvendigt at se på en
revision af bebyggelsens infrastruktur, ligesom det er nødvendigt, at der udføres om- og tilbygninger til de enkelte
boliger.
Der skal foretages bygningsændringer, som kan forbedre
husenes sundhed og indretninge og der skal etableres bedre
tilgængelighed i bebyggelsen på terrænet og i de enkelte
huse.
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Bebyggelsen bliver samtidig gjort i stand til at imødekomme
beboere med forskelligt pladsbehov. 6 af husene kan ikke
udvides pga. afstand til skel og disse boliger vil være attraktive for enlige eller ældre. De øvrige 32 huse kan udvides til
102 eller 110 kvadratmeter beregnet til børefamilier.
Der skal etableres bedre vejadgange og flere parkeringspladser, nye legepladser og fællesfaciliteter, som i fremtiden
vil give boligsociale forhold, der er til glæde for alle i bebyggelsen.

idé–kataloget. Forskellige tiltag som vil kunne forbedre boligbebyggelsen også ud i fremtiden.
Forslag fra beboerne, fra Boliggården og rådgiver er forelagte og behandlet på møder i arbejdsgruppen. Der er tre kategorier af forslag som bør tilgodeses i helhedsplanen.
De tre kategorier af forslag:
•
Forslag fra beboerne
•
Forslag som fremtidig beboer ville stille
•
Forslag til fremtidige fælles behov

9 Indsatsområder og idekatalog
Af hensyn til bydelens og kvarterets helhed skal bygningsændringer udføres med nænsom arkitektonisk indgriben,
der ikke spolerer den tidstypiske 1950er arkitektur.
Bebyggelsens oprindelige idé med parcelhus med stor privathed om det enkelte hus opretholdes, men renoveres.
Husene om- og tilbygges med elementer, som vil falde ind i
de eksisterende rammer – og som vil forstærke den enkelte
bygning og den oprindelige arkitektur. Enfamiliehusets sjæl
bevares, opdateres og tilføres alle de seneste landvindinger,
som er i nyere tids bebyggelser i den almene bevægelse.
Arbejdet med helhedsplanen startede med beboernes specifikke og konkrete ønsker om løsning af fugt- og lugtproblemer. Men iht. vores vision er det tydeligt, at der også er en
række andre faktorer og hensyn som er oplagte at få med i

I det det følgende oplistes forslag og indsatsområder som
arbejds-gruppen ser som nødvendige og har udvalgt til helhedsplanen.
9.1 Bygningsproblemer - fugt i kældre
Det er klarlagt at bebyggelsens huse har problemer med
fugt og skimmelsvamp i kældrene. Det er et af helhedsplanens vigtigste indsatsområde.
Så godt som alle beboerne benytter kældre til boligformål
dvs. til funktioner som bad, tøjvask og tørring. Boligfunktioner (først og fremmest bad) bør flyttes op. Dog kan vaskemaskine og tørretumbler (med aftræk gennem muren) etableres i kælderen.
Der bør etableres omfangsdræn omkring bygninger samtidigt med at kældervægge varmeisoleres og der isoleres
mod vandindtrængen gennem kældervæggene.
14
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Overflader og flader med skimmelvækst skal afrenses grundigt. Fladerne skal behandles med desinfektionsmiddel.
9.2 Bygningsproblemer – tage, isoleringsforhold
Det er klarlagt at konstruktionen giver nuværende og fremtidige problemer med kondens, mosbegroning, dårlig isolering og dermed forkortet levetid.
9.3 Kloakker
Det er ved undersøgelse konstateret skader på bebyggelsens kloaknet som kræver en indsats her og nu. Konklusionen er at der er en skade pr. 12 løbende meter ledning og
der bør udføres nye stikledninger til husene med rensebrønde.
Til imødegåelse af fremtidige dimensioneringsproblemer i
kloaksystemet kan der nedgraves faskiner til afledning af
regnvand.
9.4 Modernisering af boliger
Det er muligt at etablere nye moderne forhold i de eksisterende rammer til mindre boliger og det er ligeledes muligt
at gøre boligerne større så også børnefamilier med større
pladsbehov vil finde bebyggelsen attraktiv.
I det følgende beskrives tre størrelser:
type 1 - Ombygning inden for eksisterende rammer (80 m2)
Større forstue, stort nyt køkken, og gennemlyste rum og et
stort nyt bad med mulighed for vaskemaskine og tørretumbler. Værelse ombygges til soveværelse. Se bilag 6.

Forslag til tilbygning
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type 2 - Mindre ombygning af eksisterende forhold + tilbygning (80+ 22 = 102 m2)
Eksisterende entre, stort køkken, og gennemlyste rum og
med tilbygning som indeholder toilet og bad og et nyt værelse. En stor del af boligen inddrages ikke i ombygningen.
Se bilag 8.
type 3 - Ombygning af eksisterende forhold + tilbygning
(80+ 30 = 110 m2)
Større forstue, stort køkken, og gennemlyste rum og ombygning af soveværelse til stort badeværelse med mulighed
for vaskemaskine og tørretumbler. Tilbygning som indeholder et værelse og et soveværelse. Se bilag 9.
I de tre forslag til nye køkkener er der ikke indvendige trapper til kældre. Trapper kan også bibeholdes hvilket naturligvis medfører at køkkenerne bliver mindre, Se bilag 6.1.
For alle tre typer gælder at boligerne bliver med rampe og
niveaufri adgang og udgang til terrasse. Husene arkitektur
bibeholdes generelt med pudsede facader og gavle.

stemmelse med nutidige krav til tilgængelighed for ældre og
handikappede.
Adgangen til husene i dag, kan i mange tilfælde være af
smalle stier eller adgangsveje med store niveauspring som
giver daglige gener for dårligt gående og problematiske forhold for vedligehold, personredning eller ved afhentning af
skrald mv.. Se bilag 1 og 2 (situationsplan og luftfoto).
For at fremtidssikre bebyggelsen er det nødvendigt at forbedre adgangsforholdene til alle boliger. Det gælder niveauforhold, bredder på stier mv. Se bilag 4 situationsplan.
9.6 El–installationer
Det er klarlagt og dokumenteret at dele af husenes elinstallationer
er gamle med oprindelige jernrør med stofledninger.
Indsatsområdet løses i forbindelse at boligerne moderniseres.

Der bør tages særskilt stilling til fremtidige fordeling og antal af de enkelte boligstørrelser.
Dog giver de eksisterende forhold, afstand til skel mv. at
følgende huse ikke kan udvides. Dette gælder Blichersvej
50, Ewaldsvænget 47, 48, 49, 51 og Sthensvej 14.

9.7 Bebyggelsens infrastruktur
Afdeling B / 102 er set med nutidige øjne uhensigtsmæssig,
som nævnt ovenfor, med besværlig og dårlig adgang til den
enkelte bolig mv. Med forældede adgangsveje, parkeringsforhold og øde fællesarealer uden fungerende legepladser
for børnene.

9.5 Tilgængelighed i boligerne
Adgangen til de enkelte boliger og huse er ikke i overens-

Bebyggelsens disponering kan fremtidssikres ved at den
grupperes i to boliggrupper, hvor grupperne får adgang fra
16
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parkerings- og brugsmæssige sammenhænge i bebyggelsen, herunder forbedret sociale samhørighed, opdeles bebyggelsen i grupperinger omkring de gamle fællesarealer.
En boliggruppe A omkring fællesarealet, som er beliggende
mellem Blichers Vej og Ewaldsvænget. Anden boliggruppe
B, som er beliggende mellem Boyesvej og Sthensvej.

Ewaldsvænget, hvor Sthens- og Boyesvej omlægges til stillevej på de gåendes præmisser og at de brede veje ombygges således at der etableres egentlige parkeringsfelter på
vejene.
Adgangsforholdene til boligerne forbedres ved at der
etableres nye stikveje ind i
bebyggelsen. Samtidigt med
at de eksisterende fællesarealer inddrages aktivt i bebyggelsen med indretninger for
fællesophold og legepladser.
Se bilag 4 Situationsplan.

Omdisponering af bebyggelsen:
For at opnå bedre adgangs-,
BOLIGGÅRDEN www.boliggaarden.dk

Adgangsveje
Bebyggelsen får adgang fra Ewaldsvænget med adgangsveje til boliggruppe A og boliggruppe B. Veje indenfor bebyggelsen får status som bilkørsel på de gåendes præmisser
med fart dæmpende foranstaltning ved Ewaldsvænget.
Stisystemet for de gående og cyklende opgraderes således,
at – hvor det er muligt – forbindes stierne, så de ikke ender
blindt, men fører videre til andre stier, grønne arealer og
legepladser.
9.8 Bebyggelsens fællesarealer
Centralt i hver boliggruppe er der et gammelt fællesareal,
som opgraderes og tilpasses
nye
behov.
Grønningerne udføres
med legepladser for
børnene og mulighed
for
fælles
udeopholdspladser.
Den eksisterende grøn-

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. www.kh-co.dk

DINES JØRGENSEN & CO. A/S www.dj-co.dk

17

Helhedsplan Boliggården Afd. B/102
ning i bebyggelsens nordvest-side mod Boliggården Afdeling
A indrettes til støre børn med plads til eksempelvis byggelegeplads og skaterbane mv. Grønningen, hvor det store terrænfald udnyttes.
I den centrale grønning i boliggruppe B placeres et fælleshus fælles for alle beboerne samt plads til vicevært og bygningsfunktionærer

23 cm) fra terræn til stueplan, hvilket var almindeligt i
50’ernes byggerier.
Iht. bygningsreglementet skal alle boliger have niveaufri
indgang og udgang til terrasse. Derfor skal terrænet og adgangsforhold omkring bygninger ændres. Det skal ændres
ved påfyldning af jord omkring bygningerne – eller ved at
etablere ramper ud for hoveddøren og terrassedøren.
Private haver
I dag består Afdeling B/102 af parcelhuse som de blev etableret i 1952. For at opnå en fremtidssikring af bebyggelsen,
med blandt andet ovennævnte nutidige krav, er det nødvendigt at omdefinere ”parcelhusene” ved at inddrage dele af
privatzoner eller havearealer, der særligt ligger ved husenes
indgangssider.

Parkering
For at tilgodese nutidige krav til parkeringsbehov, og for at
opfylde krav om tilgængelighed til alle boliger, har det været nødvendigt at omstrukturere eller omlægge eksisterende
veje og stier i bebyggelsen.
Der tilvejebringes nye parkeringspladser i forhold til nutidige
krav, dvs. 1½ - 2 pladser pr. bolig, svarende til i alt 57 til
76 P-pladser.
Niveaufri adgang
Generelt er alle bygninger placeret med to høje trin (på 20BOLIGGÅRDEN www.boliggaarden.dk

Fremtidige privatzoner defineres med udgangspunkt i, at
alle boliger har en stor terrasse, som vender mod syd og
eller mod vest – og at havearealet i forbindelse med terrassen har en anvendelig størrelse.
Husets adgangsside bliver mere tilgængeligt og omdefineres
til større socialt samvær mellem naboer og offentlighed i bebyggelsen.

9.9 Varmeforsyning
I dag er bebyggelsen forsynet med fjernvarme og gas. Det
er projektgruppens bedste vurdering, at der bør indlægges
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10 Økonomi
fjernvarme i alle boliger ud fra optimering af fremtidig isoleringsniveau, beboere og samfundsøkonomi. Alternativt kunne det foreslås, at der etableres jordvarmeanlæg for bebyggelsen sammen med solpaneler eller solceller på sydvendte
tagflader.

Alle beløb inkl. moms

Ad. 9.1 Bygningsproblemer - fugt i kældere
Fugt og skimmelsvamp i kældre / krybekælder
38 huse kr. 120.000 pr. hus skøn

kr. 4.500.000

Ad. 9.2 Bygningsproblemer – tage, isolerings forhold
Fjerne – rengøre tage og tagrum og udføre
ny tagbelægning samt isolering af tagrum
38 huse kr. 135.000 pr. hus skøn
kr. 5.130.000
Ad. 9.3 Kloakker
Bebyggelsens kloaknet eksl. kloaker i offentlig vej.
Beregning iht. tidl. undersøg. og notat af 14.12.10
kr. 3.000.000
Ad. 9.4 Modernisering af boliger
Fordeling mellem boilgstørrelser:
6 stk.
Type 1 - 80 m2
Type 2 - 102 m2
22 stk.
Type 3 - 110 m2
10 stk. i alt 38 boliger
type 1 - Ombygning inden for nuv. rammer (80 m2)
kr. 7.200.000
6 huse á kr. 15.000 pr. m2
type 2 - Mindre ombygning af eksisterende
forhold + tilbygning (30 / 22 m2)
22 huse á kr. 15.000 X 30 / 20.000 X 22 m2 =
kr. 890.000
22 X 890.000

kr. 19.580.000

type 3 - Ombygning af eksisterende forhold
+ tilbygning (80+ 30 = 110 m2)
10 huse á kr. 15.000 X 80 / 18.000 X 30 m2 =
kr. 1.740.000
10 X 1.740.000

kr. 17.400.000

Ad. 9.5 Tilgængelighed i boligerne
38 stk. nye indgangs og terrassebelægninger,
afsat kr. 250.000
19
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38 huse kr. 135.000 pr. hus, skøn

kr. 5.130.000

Ad. 9.6 Bygningsproblemer - el – installationer
Udgiften indgår i pkt. 9.4.
Ad. 9.7 Bebyggelsens infrastruktur
Nye veje bebyggelsen omr. vest – 250 lm. X 5.5 m
Nye veje bebyggelsen omr. øst – 150 lm. X 5,5 m
I alt
400
X 5,5 = 2.200 m2
2.200 X á kr. 600
kr. 1.320.000
Ad. 9.8 Bebyggelsens fællesarealer
Nyt fælleshus og lejepladser samt renovering
af fællesarealer.
Fælleshus på 143 m2 X 20.000=
2.860.000
2 terrasser i fællesa.2 X 15 m2, afsat
30.000
2 legepladser á kr. 50.000 =
100.000
Renover. af terræn / fællesområder
– beplantning afsat
1.000.000
Sum i alt
kr. 3.990.000
Ad. 9.9 Varmeforsyning og energitiltag
30 huse konverteres til fjernvarme fra naturgas
30 X kr. 35.000 pris?
Etablering af vandsolfanger for brugsvand (16 m2) pris?
Etablering af solcelleanlæg (30 m2) pris?
Udestuer og carporte mv.
Individuelle ønsker afregnes særskilt i forhold
til investering – kontant eller over lejen.
Anlægsudgift I alt
Udgifter pr. bolig

kr. 62.655.000
kr. 1.648.000

Note
Alle beløb er anslåede og det skal bemærkes at der i anlægsudgiften er ikke medregnet beløb til genhusning.

11 Referencer og bilag
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Bilag
Til helhedsplanen er følgende bilag:
1.

Situationsplan, eksisterende forhold

2.

Luftbillede set fra sydvest

3.

Bygningstegning af eksisterende huse

4.

Situationsplan af fremtidige forhold

5.

Planudsnit med fremt. opdeling og veje/stier i bebyg.

6.

Forslag 1, til ombygning af bolig

7.

Forslag 1.1, til ombygning af bolig med indv. trappe

8.

Forslag 2, til tilbygning, lille tilbygning

9.

Forslag 3, til tilbygning, stor tilbygning

10. Forslag til nyt fælleshus
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Bilag 1

Situationsplan

Eksisterende forhold

Maj 2012

Bilag 2

Luftbillede af Afd. B/102

Maj 2012

A-A
100
2000

1200

1440

200
950

4140

WC
2 m²
Køkken
8 m²

Trappe

Værelse
13 m²

Entré
1 m²
1000

Entré
6 m²
80

80

2000

120

2380

Opholdsstue
29 m²

200

Stueplan

Gavl mod nord

Facade mod øst

Gavl mod syd

Facade mod vest

3970

Værelse
7 m²

120

7410

2100

200

A-A

A-A

Depot
Trappe

Gl. fyrrum

8335
8720

385

Bad

Depot

Snit
Kælderplan

A-A

Mållinje for planer og snit:
1
2
3

4

5
Meter

Bilag 3

Planer - Facader - Snit

Eksisterende forhold

Maj 2012

Bilag 4

Situationsplan

Fremtidige forhold

Maj 2012

Bilag 5

Planudsnit med solskygger og fremtidige veje mv.

Maj 2012

A-A
Rampe

*
Brus
Køkken
17 m²

Forstue
9 m²

Bordplade
TT VM

Toilet / bad
6 m²

Indgang

Facade mod øst

Gavl mod syd

Facade mod vest

Soveværelse
13 m²

Opholdsstue
25 m²

Stueplan

Gavl mod nord

A-A

Terrasse

A-A

Forslag 3
Omorganisering af indretning - 80 m²
Depot

Omorganisering:

Gl. fyrrum

-

Nyt stort spisekøkken
Nyt stort badeværelse med vaskesøjle m.v.
Nyt soveværelse
Indvendig kældertrappe fjernes
Eksisterende toilet fjernes
Kælder anvendes kun til depot
Niveaufri adgang til hovedindgang og terrasse
Fremtidig bolig på 2 værelser

Depot

Depot

Kælderplan
Mållinje for planer:
1
2

A-A
3

4

5
Meter

Bilag 6

Forslag 1

Planer - Facader

Fremtidige forhold

Maj 2012

A-A
Rampe

Brus

Bordplade
TT VM

Trappe
Køkken
17 m²

For stue
9 m²

*

Indgang

Opholdsstue
25 m²

Toilet / bad
6 m²

Gavl mod nord

Fac ade mod øst

Gavl mod syd

Fac ade mod vest

Sov ev ærelse
13 m²

A-A

Stueplan

Ter rasse

A-A

Forslag 3
Omorganisering af indretning - 80 m²
Depot

Omorganisering:

Gl. fyrrum

-

Nyt stort spisekøkken
Nyt stort badeværelse med vaskesøjle m.v.
Nyt soveværelse
Indvendig kældertrappe fjernes
Eksisterende toilet fjernes
Kælder anvendes kun til depot
Niveaufri adgang til hovedindgang og terrasse
Fremtidig bolig på 2 værelser

Depot

Depot

A-A

Kælderplan
Mållinje for planer:
1

2

3

4

5
Meter

Bilag 7

Forslag 1 - med indvendig trappe

Planer - Facader Fremtidige forhold Maj 2012

A-A
Rampe

B-B

Toilet / bad
5 m²
VM /
TT

Køkken
15 m²
Værelse
13 m²
Entré
6 m²

*

Værelse
9 m²

Opholdsstue
29 m²

B-B
Tilbygning 22 m²

Gavl mod nord

Facade mod øst

Gavl mod syd

Facade mod vest

Værelse
7 m²

A-A
Eksisterende bygning

Stueplan

Terrasse

A-A

Forslag 2
Omorganisering af indretning + tilbygning på 22 m², i alt boligareal på 102 m²
Depot

Omorganisering:

Gl. fyrrum

-

Nyt stort køkken med plads til maskemaskine og tørretumbler
Nyt stort badeværelse (tilbygning)
Nyt værelse (tilbygning)
Indvendig kældertrappe fjernes
Eksisterende toilet fjernes
Kælder anvendes kun til depot
Niveaufri adgang til hovedindgang og terrasse
Fremtidig bolig på 4 værelser

Depot

Depot

A-A

Kælderplan
Mållinje for planer:
1
2

3

4

5
Meter

Bilag 8

Forslag 2

Planer - Facader

Fremtidige forhold

Maj 2012

A-A
Rampe

B-B

Værelse
12 m²

Brus

Køkken
17 m²

*

Forstue
9 m²

Soveværelse
12 m²

Opholdsstue
29 m²

B-B
Tilbygning 30 m²

Bordplade
TT VM

Toilet / bad
6 m²

Gavl mod nord

Facade mod øst

Gavl mod syd

Facade mod vest

Værelse
8 m²

A-A
Eksisterende bygning

Stueplan

Terrasse

A-A

Forslag 1
Omorganisering af indretning + tilbygning på 30 m², i alt boligareal på 110 m²
Depot

Omorganisering:

Gl. fyrrum

-

Nyt stort køkken
Nyt stort badeværelse med vaskesøjle m.v.
Indvendig kældertrappe fjernes
Eksisterende toilet fjernes
Kælder anvendes kun til depot
Niveaufri adgang til hovedindgang og terrasse
Fremtidig bolig på 4 værelser

Depot

Depot

A-A

Kælderplan
Mållinje for planer:
1
2

3

4

5
Meter

Bilag 9

Forslag 3

Planer - Facader

Fremtidige forhold

Maj 2012

Garderobe
Indgang
Handicaptoilet

Omklæd.

Foyer
Brus
Toilet
Toilet

Værksted
Facade mod nord

Facade mod syd

Facade mod øst

Facade mod vest

Køkken

Fælles lokale

Terrasse

Mållinje for plan:
1
2

3

4

5
Meter

Bilag 10

Fælleshus

Plan - Facader

Fremtidige forhold

Maj 2012

