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1.

Helhedsplanen

Helhedsplanen, som er grundlaget for den indledende og igangværende
dialog mellem bebyggelsens beboere, Boliggården og Landsbyggefonden
(LBF), er udarbejdet af arkitektfirmaet, Krøll, i samarbejde med ingeniørfirma,
Klaus Nielsen, og den foreløbige helhedsplan er dateret den 31. december
2012.
Nærværende reviderede helhedsplan, supplerende forhold, er udarbejdet af
Krarup Hansen & Co. arkitekter maa. i samarbejde med ingeniørfirma Klaus
Nielsen A/S.

2.

Revision og supplerende forhold

På baggrund af skrivelser og mails fra LBF, er det besluttet, at følgende seks
punkter forfølges og bearbejdes i forbindelse med revisionen af helhedsplanen – og at øvrige beboerønsker, der ligger i helhedsplanen, genvurderes
i processen. Den reviderede helhedsplan giver nu et samlet billede af en
fremtidssikret bebyggelse.
Nærværende punkter omhandler områder, som LBF vil give støtte til:
A-

Støtte til dræning af bygninger og kældre

B-

Støtte til klimaskærme (facader og gavle)

C-

Støtte til ventilation

D-

Støtte til sammenlægning af små lejligheder

E-

Støtte til ombygning af lejligheder, der kan anvendes
som handicapboliger

F-

Støtte til Fælleshus
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3.

Overordnet beskrivelse

Der har på møder i arbejdsgruppen været drøftet Landsbyggefondens udmeldinger om støtte til boligforbedringer, skel og ejerforhold, brugen af fællesarealer, vejadgang, parkering og adgangsforhold til de enkelte boliger,
samt bebyggelsens status som bevaringsværdig bebyggelse (bebyggelse i
Save 4).
I dialogen, som vi har haft om helhedsplanen, lægges der vægt på, at den
fremtidige bebyggelse skal indeholde et mix af gode boliger til ældre og unge
og familieboliger for familier med børn. I den reviderede helhedsplan er små
boliger nedlagt, og bebyggelsen vil i fremtiden bestå af boliger med to og tre
værelser.
På den baggrund indpasses ti handicapboliger i bebyggelsens nordøstlige
hjørne. Med mindre ændringer af terrænforhold kan handicapboligerne få
adgang fra terrænet via havesiden til stuelejligheder, og samtidigt er der kort
afstand til parkeringsplads.
I forbindelse med boligforbedringerne er forbedring af klimaskærme et
centralt punkt, hvor tag- og facade-renovering er vigtige områder, som skal
forbedres, for at bebyggelsen bliver fremtidssikret.
Der skal udføres omfattende terrænarbejder med etablering af dræn omkring
bygninger, og der skal udføres nye fjernvarme-forsyningsledninger til de
enkelte blokke som også vil gribe ind i friarealer og udearealer. I forbindelse
med terrænarbejder udføres og indpasses udeopholdsforbedringer i
bebyggelsen, herunder udebelysningsforbedring.
I arbejdet på at opnå et bedre boligudbud i bebyggelsen har vi arbejdet med
at variere boligstørrelser, som nu indgår i planen, ved at forbedre de
toværelses boliger på 1.sal i forhold til tilgangen til udeophold. Der er på et
antal sydvendte gavle etableret en tilbygningskarnap indeholdende et
2
værelse på 16 m for boligen på stueplan og en terrasse for boliger på 1. sal.

Fælleshuset placeres som en ny selvstændig bygning på det frie areal øst for
børneinstitutionens parkeringsareal. Her er der mulighed for, at der kan
etableres en stiforbindelse til de offentlige friarealer, kommunens
sportsområde og Teglstruphegn skov.
Skelforhold
I forbindelse med rekvisitionsarbejdet er det afklaret, at børneinstitutionen,
”Himmelblå”, og parkeringspladsen er beliggende på afdeling 11´s grundareal, og at institutionen er ejet af Boliggården.
Fredningsforhold (Gefionsparken - SAVE 4)
Kommunens byggesagsafdeling er orienteret om nærværende revideret
projekt, og har ved mødet den 12.12.2012 ikke haft indvendinger eller ønsker
om ændringer af planforhold eller konstruktive løsninger.

4.

Supplerende tilstandsvurderinger (indeklima)

For at underbygge behovet for forbedringer af fugt- og indeklimaforhold i
boligerne udføres der supplerende undersøgelser af fugtophobninger,
kuldebroer og indeklimaproblemer i et ental boliger.
Undersøgelsen viser, at en del af boligerne har angreb af skimmelsvampe.
Omfanget af massiv skimmelsvampeforekomst skønnes til ca. 20 % af
boligerne. Herudover er der moderat forekomst af skimmelsvampe i yderligere 25 %.
Årsagen til skimmelsvampeforekomsten er i alle tilfælde, at bebyggelsen har
nogle meget markante kuldebroer, som medfører kondensdannelse på de
indvendige overflader.
Se vedlagte rapport vedr. indeklima.
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5.

Fremtidigt indhold og ombygning

I det følgende beskrives de enkelte ombyggede boliger, se også bilag med
tegninger. Bilag af de enkelte boliger før og efter ombygningen.

Bolig oversigt - Fremtidige forhold
Lejlighedsoversigt med arealopgørelse:
(arealer iht. beregning)

Bolig oversigt - Eksisterende forhold
Lejlighedsoversigt med arealopgørelse:
(arealer iht. Boliggårdens oplysning)
Type

antal boliger

2

antal rum

beskrivelse

m

2

A

11

et vær.

ønskes sløjfet

43,0

473

B

20

to vær.

ønskes sløjfet

53,5

1.070

C

26

tre vær.

utidssvarende

75,0

1.950

D

44

fire vær.

utidssvarende

83,5

3.674

E

(1)

-

gl. varmecentral (167)

I alt

101 boliger

Type

i alt m

antal boliger

antal rum

beskrivelse

2

2

i alt m

G (tidl. D)

10

to vær.

handicapbolig
83,5
835
(stueplan - adgang fra haveside)

H (tidl. D)

27

tre vær.

stueplan
83,5
2.255
(grundtype - mindre ombygning
- bad og køkken)

I (tidl. D)

7

tre vær.

stueplan
99,0
693
med tilbygning (handicapvenlig)

K (tidl. A/B/C) 37

to vær.
(+ et vær.)

1. sal
75,0
2.775
(grundtype - mulighed for ekstra
værelse)

L (tidl. C)

9

to vær.
(+ et vær.)

1. sal
75,0
675
(toværelses med altan og mulighed
for ekstra værelse)

M (tidl. E)

2

tre vær.

124
7.291 m

2

m

stueplan
99,5
199
(gl. varmecentral - stue og kælder i
forskudt plan)
_____________________________________________________________
2
I alt
92 boliger
fremtidigt areal i alt
7.432 m
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Stueplan
Eksisterende forhold

Stueplan
Fremtidige forhold

1. sal
Eksisterende forhold

1. sal
Fremtidige forhold
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Ombygning af boliger
Type D ombygges til type G – nye handicapboliger
2
Eksisterende lejlighedstype D, på 83,5 m på stueplan, ombygges radikalt til
handicapbolig, som opfylder nutidige og moderne krav til adgang og færdsel i
en handicapbolig. Boligen får en ny, ekstra adgang fra terræn fra havesiden.
Boligen får betegnelsen type G.

Type D ombygges til type H – grundtype *
Eksisterende boligtype D på stueplan
2
Eksisterende lejlighedstype D, på 83,5 m på stueplan, foreslås ombygget
mindre radikalt med bedre rumforløb, entré- og badeværelsesforhold, til ny
type H, med samme areal.

Type D ombygges til type I – med karnapværelse (ældrevenlig)*
Boligtyper H, på 83,5 m², som har frie gavle mod syd, kan udvides med et
2
2
værelse på 16 m (karnapbygning). Boligen får betegnelsen type I på 99,0 m .

Type C ombygges til type K – 1. sal grundtype*
Eksisterende lejlighedstyper A, B og C på 1. sal, på henholdsvis 43,0 m² 2
53,5 m og 75,0 m². Boligerne ombygges til fremtidig boligtype K på 75,0 m².
I den nye boligtype er der mulighed for at opsætte skillevæg i opholdsstuen til
et ekstra værelse.

Type C ombygges til type L – 1. sal med altan*
Eksisterende lejlighedstyper C på 1. sal, på 75,0 m². Boligerne ombygges til
fremtidig boligtype K på 75,0 m². I den nye boligtype er der mulighed for at
opsætte skillevæg i opholdsstuen til et ekstra værelse, og der etableres altan
eller terrasse mod syd.

Eksisterende varmecentral (type E) ombygges til type M – gl. varmecentral*
2
Eksisterende varmecentral på 167 m ombygges til to boliger med forskudt
plan. Med opholdsstue ved terræn og entre, bad og værelse på 1. sal, via
trappe fra opholdsstuen. Separat kælder under værelse, med adgang fra
opholdstuen via trappe.
De to boliger tilbygges med karnapværelser, og boligtype M bliver på 103,0
2
m.

Nyt fælleshus
Nyt fælleshus placeres øst for børneinstitutionen. Fælleshuset indeholder
opholds- / møderum for ca. 70 personer, køkken, depotrum og møderum
samt adgangs-, garderobe- og toiletforhold. I forbindelse med fælleshuset
etableres udvendig sydvendt terrasse og legeplads.
I tilknytning til fælleshuset ønsker beboerne, at der etableres en hundegård til
beboernes hunde.

Note
* Ombygninger af boligtyper.
Boligtyper er nye, og tilskud til disse boligforbedringer har ikke været
drøftet med LBF.

6. Forbedring af klimaskærm
På baggrund af en nærmere undersøgelse er det konstateret, at ydervægge i
facader består af pudset, uisoleret 20 cm betonelement, eller et såkaldt
Durisol-element (cement med tilslag ”forstenet” træ). Det er vores konklusion,
at alene det uisolerede facadeelement giver et dårligt indeklima, men at ny
udvendig facaderenovering med udvendigt facadepuds vil forbedre boligens
komfort og indeklima.
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Undersøgelser af gavle giver ligeledes et billede af manglende isolering af
gavle.
Ved at fjerne gamle formurrer og etablere nye formure i gavle vil vi sammen
med facaderenoveringen fjerne muligheden for kuldebroer og skimmel på
vægge i boligerne.
De for bebyggelsen meget markante gavle, er et centralt arkitektonisk
omdrejningspunkt i den arkitektoniske behandling af klimaskærme og har
bygningsmyndighedens bevågenhed. Dermed kan der være særlige krav
som skal opfyldes ved en nærmere projektering og myndighedsbehandling.
Men nærværende skitser på bilag 11 – 12 ændres bebyggelsen arkitektur
ikke væsentligt.
Bygningerne kommer til at fremstå med rødt, blankt murværk på gavle, og
facader kommer til at fremstå med hvid puds som de eksisterende facader.
Tage isoleres og omlægges med nye, røde teglsten. Tagflader oprettes efter
nutidige normer og isoleringskrav uden væsentlig synlige spor, som vil
spolere den typiske 50’er udformning med sternkant og tagudhæng.
Gulve mod kældre isoleres med isolering som klæbes under lofter i kældre.
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7. Bygningsdræn og installationer
Der vil blive etableret omfangsdræn omkring alle blokke for at stoppe
vandindtrængen i kældre. I 2009 blev der etableret et omfangsdræn omkring
3 blokke.
For at nedbringe energiforbruget til opvarmning etableres der i hver blok
decentrale vamevekslere. Herved kan eksisterende hovedvarmecentral
nedlægges, og der etableres nye forsyningsledninger med varmeisolering
efter nutides krav. Derved vil energiforbruget blive væsentligt reduceret. Alle
afløbs-, varme- og vandinstallationer i boligerne udskiftes, og der vil blive
opsat energimålere, så alt forbrug kan aflæses.

Reviderede budget (24 punkter):
1. Kloak, kælderydervæg og kælderlofter
Isolering af læderlofter (ny udgift i sup. budget)
2. Vandinstallationer
3. Regnvand
4. Fjernvarmeledninger
5.

Tagkonstruktioner
Tagareal er rettet (større udgift i sup. budget).
Antal kviste og tagvinduer er rettet (større antal og udgift i supplerende budget).

6.
7.
8.
9.

Facader
Gavle
Vinduer
Sammenlægning af boliger
NB! Andel af pkt. 5 tagkonstruktioner bør indregnes i denne
position.

10.
11.
12.
13.

Ventilation
Varmeanlæg
Vand, sanitet og afløb
EL – CTS

I boligerne vil der blive etableret mekanisk udsugning.

8. Bæredygtighed
Når vi i helhedsplanen sætter fokus på gode boliger, på energibesparende
foranstaltninger, gode udemiljøer og nye fælles sociale foranstaltninger
sammen med ressourcebesparende tiltag herunder fokus på drift, opnår vi at
få en bæredygtig bebyggelse, som vil leve op til nutidige krav.
Vi indarbejder, sammen med nye dræn, siveanlæg for regnvand. Når der
etableres nye installationer, vælges der armaturer, rør og ledninger med
mere, som kan yde den bedste energibesparelse, der findes i markedet.

9. Økonomi
I nærværende fase, supplerende forhold, har sagens budget også været
genstand til drøftelse på arbejdsgruppemøder. Budgettet er revideret ud fra
de supplerende undersøgelser, overvejelser og vurderinger. Nedenfor
oversigt med bemærkninger.

14. Fælleshus
Fælleshuset er i supplerende forhold en ny bygning som placeres
imod nord i fællesarealet.
15. Udearealer
16. Affaldshåndtering
17. Stille vej (udgår i supplerende budget)
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18. Ombygning til handicapboliger
Antal ændres fra 8 til 10 boliger (større udgift i sup. budget).
19. Ombygning af varmecentral til boligformål (ny udgift i sup. budget).
20. Nye karnaptilbygninger og tagterrasser
Nyt arkitektonisk element i bebyggelsen. (ny udgift i sup. budget).

21. Ombygning af grundtype H på stueplan (ny udgift i sup. budget).
22. Ombygning af grundtype I på stueplan (ny udgift i sup. budget).
23. Ombygning af grundtype K på 1. sal plan (ny udgift i sup. budget).
24. Ombygning af grundtype L på 1. sal plan (ny udgift i sup. budget).

Se revideret budget og økonomi iht. den reviderede helhedsplan i
supplerende budget (særskilt bilag, som er dateret den 25. januar 2013).

Bilag
-

Situationsplan, Bilag 1
Lejlighedsplaner, Bilag 2 – 7
Fælleshus, planer, Bilag 8
Fælleshus, facader, Bilag 9
Fælleshus, snit, Bilag 10
Konstruktionstegninger af gavl og facade, Bilag 11 – 12
Eksisterende gavl mod syd og forslag til tilbygning, Bilag 13
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Børneinstitution

Sundparken
Indgang til
sportsområde
Parkering

Legeplads

Terra sse

3

4

5

Me ter

Handicapbolig

Handicapbolig

Handicapbolig

G

ef
io
n

Handicapbolig

sp
a

rk
en

Handicapbolig

Handicapbolig
Handicapbolig

Bilag 1

Handicapbolig
Handicapbolig
Handicapbolig

fio
ns
ve
j

2

Ge

1

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Fælleshus

Situationsplan

Fremtidige forhold

Januar 2013

Lejlighedsskel

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Toilet / Bad

Soveværelse

Entré

*
Køkken

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold:
2-vær. lejlighed ,83 m², handicapvenlig

Type D

Type G
- handicapbolig

Bilag 2

Opholdsstue

Indretning af stueplan - Type D og G

Fremtidige forhold

Januar 2013

Toilet /
Bad

Værelse

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Soveværelse

Entré

*
Køkken

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold:
4-værelses lejlighed, 83 m²

Type D

Type H - grundtype

Bilag 3

Opholdsstue

Indretning af stueplan - Type D og H

Fremtidige forhold

Januar 2013

Lejlighedsskel

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Toilet / Bad

Soveværelse

Entré

*
Værelse

Opholdsstue

Køkken

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold:
3-værelses lejlighed, 99 m², heraf tilbygning på 16 m², handicapvenlig

Type D

Type I - med karnapværelse (ældrevenlig)

Bilag 4

Indretning af stueplan - Type D og I

Fremtidige forhold

Januar 2013

Lejlighedsskel

Skab

Skab
Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Toilet / Bad

Soveværelse

Entré

*
Køkken

Opholdsstue

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold:
2-værelses lejlighed, 75 m²

Type C

Type K - grundtype 1. sal

Bilag 5

Mulighed for
værelse

Indretning af 1. sal - Type C og K

Fremtidige forhold

Januar 2013

Lejlighedsskel

Soveværelse

Toilet /
Badeværelse
Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Skab

Skab
Entré

*
Køkken

Mulighed for
værelse

Altan

Opholdsstue

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold:
2-værelses lejlighed, 75 m², med altan

Tidl. type B-A

Type L - 2-værelses lejlighed med altan

Bilag 6

Indretning af 1. sal - Type B-A og L

Fremtidige forhold

Januar 2013

Lejlighedsskel

Entré

*

Trappe

Tilbygning
Køkken

Eksisterende forhold

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Toilet /
Badeværelse

Opholdsstue

Fremtidige forhold:
3-værelses lejlighed, 99 m²

Type M - gammel varmecentral

Bilag 7

Indretning af varmecentral - Type M

Fremtidige forhold

Januar 2013

Indgang

Garderobe

Foyer

BB

Handicaptoilet
Rengøringsrum
Toilet

Depot

*

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Møderum

Terrasse

Tagplan

*

Køkken

A-A
BB

A-A

Fælleslokale

4 8°

Terrasse
Stueplan

Bilag 8

Fælleshus

Plan

Fremtidige forhold

Januar 2013

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

Facade mod øst, mål 1:100

Facade mod vest, mål 1:100

Facade mod syd, mål 1:100

Bilag 9

Fælleshus

Facader

Fremtidige forhold

Januar 2013

Krarup Hansen & Co. Arkitekter M.A.A.

45°

45°

2100

2400

Køkken

Møderum

150

2100

150

2400

Ventilation

Snit A-A, mål 1:100

Snit B-B, mål 1:100

Bilag 10

Fælleshus

Snit

Fremtidige forhold

Januar 2013

