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1.0 Indledning
Dette notat er udarbejdet som projektforslag.
Udgangspunktet er materiale fra rådgiverudbuddet, herunder dispositionsforslag og
det økonomiske rammebeløb som indgik i helhedsplanen.
I helhedsplanen indgik ikke skema A, og beregningsgrundlag for det økonomiske
overslag er ikke modtaget.

I rådgiverudbuddet samt dispositionsforslaget blev der redegjort for en række valg,
som byggeudvalget skulle træffe inden udarbejdelse af et egentligt projektforslag.

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, har der været afholdt
byggeudvalgsmøder og to beboermøder med orienteringer, samt gennemført
beboerdemokratiske afstemninger på enkelte valg til bygningsdele.

Eksempelvis indgik der I rådgiverudbuddet udskiftning af tag med tagpap.
I forløbet af udarbejdelse af projektforslaget er det besluttet, at arbejde videre med
stålpladetage.
Materialevalg på tagbeklædninger er fremlagt på et orienterende afdelingsmøde den
10. november 2013. Som udgangspunkt blev det besluttet, at der arbejdes videre
med en tagløsning med stålplader.

1.1 Økonomisk overslag
Det økonomiske rammebeløb i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, er
blevet gennemgået med kommunens jurist Jytte Krogh (JK).
Den økonomiske opdeling i støttede og ustøttede lån er aftalt med JK, men skal
godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen.

På baggrund i den aftalte økonomi er der udarbejdet et overslag på håndværker
udgifter incl. byggeplads og vinterforanstaltninger.
Omkostninger til teknikerudgifter i forbindelse med projektering er aftalt.
Omkostninger til byggeledelse, tilsyn mv. er anslået og skal aftales.

Den samlede anskaffelsessum incl. finansiering mv. og den endelige beregning på
huslejekonsekvens er udarbejdet af administrator.

Som udgangspunkt skal huslejestigning på 12,5% fastholdes som vedtaget på
beboermøde.

Der er i projektforslaget foreslået, og i dialog med bestyrelsen aftalt ændringer i
forhold til dispositionsforslaget..

Budgettet er fremlagt på et særskilt økonomimøde samt på byggeudvalgsmøder. Det
endelige budget er dateret den 8. januar 2014 og indgår som bilag til skema A.

Den samlede økonomi i projektforslaget overskrider det aftalte rammebeløb med
kommunen.

Den 10. januar 2014 er skema A bilagt det økonomiske overslag samt redegørelse
med anmodning om tillægsbevilling sendt til kommunen.

De indeholdte bygningstiltag, som fremgår af økonomiskemaet, blev fremlagt til
endelig godkendelse på beboermøde den 20. februar 2014 og blev her vedtaget.

For at skabe et overblik på de beslutninger der truffet på byggeudvalgsmøder,
beskrives de enkelte bygningsdele teknisk, arkitektonisk og hvilke forudsætninger der
indgår i det økonomiske overslag.

1.2 Beslutningsgrundlag
Under udarbejdelsen af projektforslaget er der afholdt byggeudvalgsmøder.
På møderne er der forelagt skitser, beskrivelser samt økonomi.
På baggrund af forelagte skitser, forslag til materialer er der løbende truffet de
nødvendige beslutninger på byggeudvalgsmøder.

Projektforslaget er aftalegrundlag med bygherren, og danner grundlag for
udarbejdelse af hoved/udbudsprojekt.

De valg der er truffet under projektforslaget fremgår af efterfølgende afsnit.

Ligeledes henvises der til beslutningsbilag vedlagt referater fra byggeudvalgsmøder.
Beslutningsbilaget ophøjes til aftalegrundlag, og indgå som bilag til projektforslaget.

1.3 Myndigheder
I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, er der fremsendt forespørgsel til
kommunens tekniske afdeling vedr. valg af ståltag, og delvis isolering af facader.
Svar fra kommune er fremsendt pr. mail og fremgår af nedenstående.

Tagmateriale
Ud fra det ”produktblad” som du har vedhæftet, er det svært at vurdere om der er
tale om et blankt og reflekterende produkt iht. byplanvedtægtens § 7, stk. 2. Du har
medsendt hele produktkataloget som beskriver alle typerne, samt tilbehør.
Generelt kan jeg sige, at vi opfatter et tag med glasværdi over 60 som blankt tag og
tag med en glansværdig under 20 som et mat tag.
For at få en godkendelse af et konkret produkt ift. byplanvedtægtens § 7, stk. 2 må du
sende oplysninger på dette. I beskrivelsen skal indgå et billede og oplysninger på
glanstallet.
Omkring godkendelse af materialer ift. § 7, stk. 3 må dette komme an på en samlet
vurdering af bebyggelsens udseende ift. de øvrige materialer/farver som ønskes
anvendt på facader, vinduer og døre.
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Delvis isolering af facader
I henhold til bygningsreglementet kap. 7.4, stk. 1 skal rentable energibesparelser i
kapitel 7.4.2, stk. 1 og kapitel 8 gennemføres. Bestemmelserne vedrører isolering af
ydervægge, gulve, tagkonstruktioner og vinduer m.v. samt ændringer af
installationer. Kravet gælder kun for den bygningsdel eller installation, der er
omfattet af ændringen. Bilag 6 i bygningsreglementet indeholder vejledning i
afgrænsning af de arbejder, der er rentable. Det betyder med andre ord, at der ikke vil
kunne stilles krav om at de tunge vægpartier skal energioptimeres, så længe disse
ikke skal renoveres. (malerbehandling, pudsning eller hulmursisolering er ændringer,
som ikke udløser krav om gennemførelse af rentable energibesparelser).

Inden detailprojekteringen vil dr blive søgt afholdt kommunens byggesags afdeling,
så der kan orienteres om projektet, særlige myndighedsforhold samt spørgsmål om
den forventede byggesagsbehandlingstid.

Kommunens jurist har meddelt, at der ikke ønskes indarbejdet tilgængelighed på
Morbærhaven. Det drøftes dog med den tekniske afdeling, herunder specielt om det
stilles krav til tilgængelighed ved ombygning af de lukkede gange.

1.4 Beboerforhold
Af rådgiverudbuddet fremgår det, at behandling af beboerrelaterede forhold, skal
beskrives.
I projektforslaget er der udarbejdet en særskilt beskrivelse, beskrevet i kapitel 3.

1.5 Projektgrundlag
Oprindelige tegninger er modtaget ved rådgiverudbuddet, samt indhentet hos
kommunen. Der er i byggesagen fundet plantegninger, facadeopstalter og
situationsplan. Der er ikke modtaget tegninger i cad formater.

Bygningsplaner og facader er blevet optegnet i Revit 3D format.

Snittegninger er udarbejdet i 2D format.

Eksisterende tegningsmateriale er ikke dækkende for de relevante bygningsområder
og i forbindelse udarbejdelse af projektforslaget er der foretaget enkelte opmålinger
på stedet. Opmålinger udvides i relevant omfang ved detailprojektering.

1.6 Rammetidsplaner
Rammetidsplaner vedlægges projektforslaget.
For at få et så præcist grundlag som muligt, har tidsplaner og de skitserede
arbejdsområder været gennemgået med et større entreprenørfirma.

En sag som Morbærhaven er omfattende, og kræver en bemanding på 70 100
håndværker og 6 byggeledere fra entreprenøren.

Arbejdet vil blive planlagt påbegyndt fra midten af bebyggelsen, og der arbejdes i 4
spor ud fra bebyggelsen.

Arbejdet bliver planlagt udført i rækkefølgen:
Tag og isoleringsarbejder
Facadeelementer på havefacaden

I takt med afslutningen af tag og facader
Ventilationsanlæg
Badeværelser og øvrige arbejder i boliger

Øvrige aktiviteter
Nedrivning eller ombygning af de lukkede gange
Tag på centre
terrænarbejder

Rammetidsplanen vil indgå i udbudsmaterialet.

Hovedentreprenøren skal umiddelbart efter kontraktindgåelse, udarbejde en
detailtidsplan, hvor alle aktiviteter og bindinger samt tidsterminer fremgår.

Hovedentreprenøren skal overholde slutterminen i tidsplanen.
Efter aftale med byggeudvalget, kan der indlægges delterminer i tidsplanen.

1.7 Byggeplads
For at opnå en kontinuerlig fremdrift af tagarbejdet forudsættes der anvendt
teltoverbygninger. Teltoverbygningen sikre, at der kan arbejdes på regnvejrsdage og
beskytter konstruktionerne for vand og fugtpåvirkninger.

Teltoverbygningen bør tilrettelægges så den dækker 2 boligblokke. Stillads og
teltsøjler skal tilrettelægges, så der uhindret kan opretholdes beboeradgang til
lejlighederne.
I det omfang det vurderes nødvendigt, vil der blive udført overdækninger med
krydsfinerplader eller lign. ved entredøre og fælles områder, så beboerne sikres en
risikofri adgang.

Det forudsættes, at teltoverbygningen mange steder kan flyttes uden demontering
med kran.

I områder med store træer kan det dog blive påkrævet, at foretage demontering og
genopsætning.

I udbudsprojektet vedlægges en byggepladsplan hvor skurbyer, køreveje mv.
indtegnes.
Der skal påregnes 2 3 områder med skurplads, og et større antal depotpladser samt
enkelte afbindingspladser.
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På alle flise og græsarealer udlægges der køreplader eller fiberplader, så belægninger
og græsplæner ikke ødelægges.
Det indgår, at entreprenøren, som følge af arbejderne, skal retablere eventuelle
skader på belægninger mv. Fotodokumentation før renoveringen skal foretages af
entreprenøren. Omkostninger til udbedringer af eventuelle skadede belægninger
under byggeriet indgår i byggesagen.

Det kan dog ikke udelukkes, at der i områder hvor der er særlige tunge aktiviteter vil
opstå skader, som entreprenøren ikke kan hindre.
Der skal derfor efter licitationen indlægges interne omkostninger til mindre
opretninger af belægningsarealer i byggebudgettet.

Der er ikke bevaringsværdig beplantning, men omfang der er nødvendig at fjerne
gennemgås med entreprenøren, så stilladser mv. kan opstilles.
Det vil indgå i udbudsbetingelserne, at træer og beplantninger skal beva res i størst
muligt omfang. Dersom det er nødvendigt at, fælde træer skal der genplantes nye i
mindst 2 meters højde.

Det forudsættes, at der kun foretages beskæring af træer hvor grene rager ind over
tag og hindre arbejdets udførelse.
Hvis der er bevaringsværdig beplantning der står i vejen for arbejdet, skal disse
opgraves og stilles i depotopbevaring af bygherren.

Mange hegn skal nedtages, så entreprenøren kan komme til. Hegn nedtages og
genopsættes. Mange hegn er dog af en meget ringe kvalitet, og der må forventes
opsat nye. I projektet vil indgå et stipuleret antal nye hegn der skal opsættes.

Beboere skal forvente 5 6 dage hvor hunde ikke kan være i lejligheden.
Det overvejes om der kan etableres en ekstra læsepavillon med plads til hunde eller
andet tilbud til hundeejerne. Byggeudvalget har vurderet, at katte ikke giver
problemer

1.8 Produkter
I projektforslaget henvises der enkelte steder til bestemte produkttyper.
I det endelige udbudsprojekt, vil der dog fremgå produkttype eller tilsvarende
anerkendt produkt. På større materialeleverancer, som tag, vinduer mv. vil der typisk
blive indhentet konkurrencepriser på 3 ligestillede produkttyper.

Udbudsregler: I udbudsmaterialet må der ikke henvises til et bestemt fabrikat, men
der skal opstilles funktionskrav til de enkelte materialer.

1.9 Det videre forløb
Når projektforslaget er aftalt med byggeudvalget, igangsættes udbudsprojekteringen.
Udbudsprojektet vil indeholde:

Supplerende opmålinger af udvalgte bygningsdele.
Deltagelse i udførelse af Mock up på tagplader mv.
Viderebearbejdning af projektforslagstegninger med supplerende tegninger.

Udarbejdelse af myndighedsprojekt, andragende og indhentning af
byggetilladelse.
Udarbejdelse af hovedprojekttegninger.
Udarbejdelse af fællesbeskrivelser vedr. de juridiske forhold til
hovedentreprenøren.
Særbeskrivelse der beskriver de faglige krav til materiale og udførelse.
Tilbudsliste med definerede ydelser med mængder.
Rammetidsplan.
Tildelingskriterier
Opfølgning og indstilling af entreprenørfirmaer efter EU annoncering.
Udbudsbrev
Afholdelse af licitation. Typisk indbydes der 5 7 hovedentreprenører til at give
pris.
Kontraktforhandling, indstilling og kontraktudkast til bygherren.
Økonomiberegninger til skema B, som fremsendes til kommunen af
administrator.
Udkast til bygherrens entreprisekontrakt.
Beboerhåndtering samt udarbejdelse af informationsmateriale.
Byggeledelse og tilsyn med udførelse af arbejdet.
Afholdelse af afleveringsforretning.

Projektet udføres i en samlet hovedentreprise.

Koordinering af sundhed og sikkerhed anbefales transporteret direkte til
hovedentreprenøren, som har den direkte kontakt og kontrakt med
underentreprenørerne.
Rådgiver vil dog forestå opfølgning.

1.10 Forslag til prøver og mock up.
Inden igangsætning af hovedprojektet, eller senest ved udførelsen af
renoveringsarbejdet, udføres der Mock up af løsninger for tag , facadeelement og
ventilationsløsning.

Tag foreslås udført på en hemsbolig. Udover den visuelle vurdering af ståltaget,
indgår prøven også til vurdering af støj i forbindelse med regn mv.

Prøve på facadeelement udføres på den ”ribbede” lejlighed.
Prøven bruges til fastlæggelse af elementkonstruktionen, samt udførelsesmetode til
afklaring af de endelige monteringsforhold, uden radiatorer skal fjernes.

Ventilationsløsning udføres på egnet lejlighed, og skal belyse hultagning i
sandwichfacade, inddækning, montering og geometri for rørføring.
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2.0 Delelementer i projektforslaget
Herunder beskrives de enkelte delelementer i den ønskede prioriterede rækkefølge,
jvf. Bilag 3 i rådgiverudbudsmaterialet:
Som supplement til denne beskrivelse henvises til mappe med tegningsskitser d. 5.
feb. 2014. Økonomibilag i forbindelse med skema A er udleveret forud for
projektforslag.

2.1 Tagudskiftning (1. prioritet)
Består af følgende dele:

Tagudskiftning på rækker med lave tage og overdækkede gange
Tagudskiftning på rækker med hems
Tagudskiftning på centre
Tagudskiftning på øvrige bygninger (garage, cykel og renovationsskure)
Parabolbeslag

2.1.1 Eksisterende forhold

Generelt
Alle blokke er fra det oprindelige byggeri opført med built up tage med tagpap.

I 1995 blev der foretaget en renovering hvor tagkonstruktionerne blev ændret:
saddeltage med ”forskydnings” tage, også betegnet som de lave tage
Hemsboliger med ”forskydningstage” og paralleltag med mulighed for indretning
af værelse på 1.sal.
Indretning af centre med eternittag som hemsboliger.

Alle tage på boligblokkene er udført med tagdækning med eternit bølgeplader, fra en
tid hvor asbest blev taget ud af produktionen. Pladerne har efterfølgende vist sig, at
ikke være holdbare, og der ses således også mange revner i tagpladerne på
Morbærhaven. Tagpladerne er nedslidte og har ingen restlevetid.
Tagplader på cykelskure vurderes, at være de oprindelige asbestholdige
eternitplader, som ligeledes skal udskiftes.

Eternitplade tagene har været utætte i flere år. På hemsboliger er der undertag med
pap, og spærkonstruktionen har ikke været fugtpåvirket.
Taget er udført med uventilerede tagkassetter. Det er aftalt, at der udføres
destruktivkontrol for fastlæggelse af konstruktionens tilstand.

På de lave tage har der mange steder stået blankt vand på det oprindelige paptag, og
spærkonstruktionen kan være opfugtet.
Der er ikke foretaget en generel gennemgang af tagene. I projektet skal der
indarbejdes økonomi til eventuelle udbedringer af rådskader.

Eksisterende forhold, lave tage
På de lave tage er det oprindelige paptag bevaret, og indgår i konstruktionen med ca.
100mm isolering i bjælkelaget, som er ventileret på oversiden med luftindtag i huller
boret i indgangsfacaden, og ventilationsspalter i udhænget på havefacaden.
Spær er udført som gitterspær med lægter og eternitplader.
Væg i tagforskydningen er udført med forskalling, og beklædt med cementbundne
facadeplader.
Inddækninger langs væg og tagplader, er udført med blyerstatning som perform eller
tilsvarende produkt.
Udhæng og stern er udført med brædder og facadeplader.
Vindskeder er udført med aluminiumsinddækninger
Der er ikke foretaget ekstra isolering i forbindelse med renoveringen.

Eksisterende forhold, rækker med hemsboliger
Det forudsættes, at det oprindelige bjælkelag indgår i den ombyggede
etageadskillelse. Om tagpap er fjernet kan ikke umiddelbart ses.
Den nye tagkonstruktion er udført med henholdsvis gitterspærkonstruktion og
paralleltag, hvor der er indrettet værelse på 1.sal’en.
Paralleltag er leveret som færdige tagelementer, hvor der udvendigt er anvendt
krydsfinerplader og pap, som underlag for eternitpladerne.
Ifølge de oprindelige tegninger er tagpladerne monteret direkte på
krydsfinerpladerne uden lægter.
I den lodrette forskydningsvæg og det lille tagudhæng er der monteret vinduer.
Inddækninger langs væggen, og de lavest siddende vinduer er placeret med
underkanten tæt på tagfladen, med en begrænset inddækningshøjde mellem
facadeplade, vinduer og tag.

Eksisterende forhold, centre
Tag er udført med tagkassetter som hemsboligerne, hvor eternitpladerne er lagt
direkte på tag krydsfinerpladen. Den nye tagkonstruktion bliver således udført som
hemsboligerne.

Eksisterende forhold, øvrige bygninger
Nuværende garagetag er med eternitplader og ovenlysvinduer. Tag udskiftes som
hemsboligerne.
Tag på cykel og renovationsskure er lagt på en traditionel u isoleret
bjælkekonstruktion.

2.1.2 Generel beskrivelse

Tage udskiftes med sinusbølge stålplader der har en lav glans og en bølgehøjde på ca.
35 mm. samt en bølgelængde på ca. 143 mm.
På beboermøde (19. jan. 2014) blev det valgt at farven på pladerne skulle være
grafitgrå, hvilket også var rådgivernes anbefaling. Den grafitgrå farve vil stå i tydelig
kontrast til de ”hvide” facadeplader og lysegrå betonfacader, og det vurderes at den
grafitgrå sinustagplade vil give et roligt og neutralt udtryk, hvor bølgeformen både vil
opdele de relativt store tagflader, samt respektere det udtryk der er med eternittaget
i dag.
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Tage, eksisterende forhold

Tage, fremtidige forhold
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Tagpladerne vil have en lang levetid (30 år), og lave omkostninger til vedligehold. De
aflejringer af mos og lignende der i dag forekommer på eternittagene vil have svært
ved at etablere sig på de glatte overflader, og skulle det ske, vil det være væsentligt
nemmere at fjerne.
Ståltagplader som ny tagdækning er anbefalet fremfor tagpap, begrundet i tilpasning
til arkitekturen, levetid og lave omkostninger, som beskrevet herover.

2.1.3 Tagudskiftning på rækker med lave tage og overdækkede gange

Tagplader og lægter fjernes.
Der udlægges ca. 300 mm vandret isolering over det oprindelige paptag. Tagpap
fjernes ikke.
Der udføres vindkasse langs udhæng.
Nuværende udhæng og stern med facadeplader på havefacaden bevares, og indgår i
den nye konstruktion.
Inddækning og vægplader i tagforskydningen kan ikke bevares med den nye
bygningshøjde, og skal udskiftes.
Der udlægges undertag i banevare. Ifølge tagleverandøren er stålpladetaget 100 %
tæt, således er det alene kondensvand der i perioder skal bortledes af undertaget.
Undertaget strammes op og fastholdes af 25 mm afstandslister på spær, som
samtidig tilvejebringer den nødvendige og krævede afvandingsafstand mellem
undertag og lægter.
For at hindre blafring på undertaget, suppleres der med fjedre eller tilsvarende
mellem undertag og lægter.

Lægter udføres efter gældende normer. Afstanden kan ifølge tagleverandøren for
stålplader være 600mm, men vælges udført 300 mm så der opnås en bedre
forstærkning og trædeunderlag samt en forventet reducering af støj fra pladerne.

Inddækninger langs den høje stern og vindskeder udføres i aluminium, og tilpasses
bebyggelsens arkitektur.
I tagforskydningen anvendes der blyerstatning tilpasset bølgerne i tagpladerne og
bølgeklodser.
Inddækningen føres op bag facadepladerne.
Nye facadeplader anbefales udført med Steni Colour plader eller tilsvarende plade
med glat overflade (vedr. facadeplader se afsnit 2.10). Pladen skal opsættes på lister,
så der er bagvedliggende ventilering.

Udskiftning af væg i tagforskydningen indgår i det økonomiske overslag, som et
nødvendigt følgearbejde i forbindelse med tagudskiftningen, men er ikke
umiddelbart godkendt af kommunen.

Ca. et år efter det nye tag er udført, og det er sikret at det oprindelige bjælkelag er
udtørret, og der er fugtbalance kan det evt. besluttes, at ventilhuller på
indgangsfacader lukkes.

Tagudskiftning på de overdækkede gange der ombygges til åbne, vil også indeholde
ændring og udskiftning af spærkonstruktion, jf. afsnit 2.9.0.

2.1.4 Tagudskiftning på rækker med hems

Med nyt tag hvor der anvendes undertag, afstandslister og taglægter bliver afstanden
yderligere reduceret.
For at opnå tætte inddækninger der er tilpasset tag og hældningen er det
nødvendigt, at facadeplader udskiftes.
Ligeledes er der mange facadeplader der er revnede, og en udskiftning er under alle
omstændigheder påkrævet. Ifølge kommune kan facadepladerne ikke indgå med
støttet lån.

Af hensyn til udskiftning af ventilationssystemet er det nødvendigt, at
krydsfinerplader fjernes på tagfladen på indgangssiden.
På den høje del af taget, samt det lille tagudhæng bevares krydsfinerpladerne. Der
udlægges et diffusionsåben undertag i banevare, afstandslister og nye taglægter, som
beskrevet under de lave blokke.

Som nødvendigt følgearbejde forventes facadepladerne i tagforskydningerne
udskiftet.

Udhæng mv. udføres som beskrevet for de lave boligblokke.

Af hensyn til lydforhold ved vinduer leveres stålpladetagene med filtunderlag, som
ifølge leverandøren optager kondens og giver en lyddæmpning på undersiden på ca.
20 %, og en udvendig støj på ca. 30 40 DB.

Kondens skal dog afgives og drypper af på undertaget.

2.1.5 Tagudskiftning på centre og de overdækkede gange

På centre udføres en tagudskiftning som boligerne.
De overdækkede gange udføres som de øvrige boliger.

2.1.6 Tagudskiftning på øvrige bygninger (cykel og renovationsskure)

På cykelskure skal der i udbudsprojektet indregnes omkostninger til
asbesthåndtering. Der anvendes stålplader samt enkelte felter med lysplader.
Affaldsøer forudsættes ombygget og med nyt stålpladetag.

2.1.7 Parabolbeslag

Til alle boliger monteres der beslag forberedt for montering af parabolantenner. På
rækker med lave tage og på de overdækkede gange placeres beslaget på den lodrette
væg i tagforskydningen., og på rækker med hemsboliger placeres beslaget på
indgangssiden af hemsfacaden.
Der udføres tomrørsinstallation til fremføring af antennekabler, og jordledning til
hver bolig. Kablet føres ned ved det nye vægelement på havefacaden.
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2.2. Ventilationssystemet (2. prioritet)
Udførelse af ventilationsanlæg har været et gennemgående tema på
byggeudvalgsmøderne. Består af følgende dele:

Ventilation i boliger (ekskl. overdækkede gange)
Ventilationsløsning i de overdækkede gang
Ventilation/varme, fællesrum center 4

2.2.1 Eksisterende forhold, ventilation

Det nuværende anlæg er ikke tidssvarende, og fungerer ikke hensigtsmæssigt. Mange
steder er rørene tilstoppede, og der er kondens fra ventilationsanlægget.
Der er problemer med kakerlakker og væggelus, der spredes fra de enkelte
lejligheder.
Det er overvejende sandsynligt, at den største spredning sker ved rørgennemføringer
i lejlighedsskel. Det indgår, at loft i vindfang demonteres, så der kan udføres tætning.
I forløbet af undersøgelserne er der ligeledes stillet spørgsmål ved, om der kan ske en
spredning hvis der anvendes centralanlæg.

2.2.2 Generel beskrivelse

Det tilstræbes at ventilationsenheder der er placeres synligt på bygninger (decentral
løsning), integreres i facade og/eller andre bygningsdele så diskret som muligt, samt
under hensyntagen til driftsmæssige forhold og til ikke at hæmme udsyn i gader.
Overflader på ventilationsenheder tilpasses den øvrige arkitektur og påtænkes udført
i et robust og holdbart materiale.

2.2.3 Ventilation i boliger (ekskl. overdækkede gange)

Der har i den indledende fase været undersøgt muligheden for etablering af følgende
anlæg:

Centralt anlæg med rørføring i tagkonstruktionen
Decentralt anlæg med indbygning i loft på gangareal.
Decentralt anlæg placeret udvendigt over entredør og med rørføringer i
baldakin.
Decentralt anlæg placeret som væghængt med indvendig rørføring i
forsatsvæg i køkken.
Det undersøges om der kan foretages skæring i betonvægge, så anlægget
trækkes ind og ikke bliver så dominerende på gangarealerne. Af hensyn til
udsyn og tryghed placeres anlæggene så tæt på terræn som muligt.

Det er besluttet, at der arbejdes videre med den udvendige decentrale
ventilationsløsning.
Et væsentligt argument for denne beslutning er, mindre risiko for spredning af
skadedyr, lugt og endelig drift og serviceydelser uden adgang til boligerne, som er et
stort problem på Morbærhaven.

Vedr. fordele og ulemper for de enkelte anlæg, henvises til fremsendte
ventilationsnotater, som ligeledes er gennemgået på særskilte ventilationsmøder
med bygherren.

Som aftalt på et særskilt ventilationsmøde, undersøges det om bebyggelsens CTS
anlæg kan anvendes til overordnet styring af anlæggene.

For at opnå en hensigtsmæssig placering af anlæggene, som tilgodeser de tekniske og
arkitektoniske værdier, undersøges det om der kan skæres hul i forpladen på
betonsandwich elementerne, så anlægget bliver indbygget i væggen. Rør i alt 4 stk.
føres i forsatsvæggen i køkkenet.
Der arbejdes kraftigt på denne løsning. På projektforslagsstadiet pågår der fortsat
undersøgelser.
For at verificere om løsningen er farbar, foreslås der udført en prøveudskæring i den
ribbede bolig.
De nuværende ventilationsrør fjernes og huller i vægge udstøbes eller tætnes.

Med decentralløsning skal det undersøges om anlægget skal tilsluttes en selvstændig
sikringsgruppe i boligen eller teknikrummet.
Hvis der vælges tilslutning i boligen er der risiko for, at beboerne slukker for
ventilationen. Forholdet undersøges nærmere med el ingeniøren og ved
detailprojekteringen.

2.2.4 Ventilationsløsning i de overdækkede gang

Ved lukkede gange der ikke ombygges, forventes der anvendt et centralt anlæg med
røgventilation.

2.2.5 Ventilation/varme, fællesrum i de fire centre

Alle centre gennemgås for, at få fastlagt udførelsen af ventilation og varme. Der er
særlige forhold der skal indarbejdes på center 1 Hønen.

2.3 Tagrender og nedløb (3. prioritet)
Består af følgende dele:

Tagrender og nedløbsrør alle bygninger

2.3.1 Eksisterende forhold, tagrender og nedløb

Nuværende tagrender er fyldt op med blade mv. og der sker ingen nævneværdig
afvanding af tagfladen til nedløb.
Tagrenderne bør/skal renses så følgeskader undgås.

2.3.2 Generel beskrivelse

Tagrender og nedløb udføres i et materiale der er afstemt med tagmaterialet.

2.3.3 Tagrender og nedløbsrør alle bygninger

Udskiftning af tagrender og nedløb er et naturligt følgearbejde i forbindelse med
tagudskiftningen, men indgår efter krav fra kommunen som en selvstændig position,
som skal dækkes af egne henlæggelser.
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I økonomien er prissat tagrende og nedløb i standard zinkudgave i nr. 12, hvor den
nederste del forstærkes med loro x rør som kan modstå mekanisk påvirkning.
Nedløb på hemsboliger afsluttes med bøjning, så der ikke er direkte dryp på
tagforskydningerne, således at støj og slid reduceres.

2.4 Lette facader mod haven i stueetagen (4. prioritet)
Består af følgende dele:

Udskiftning af lette facader
Kabelbakke

2.4.1 Eksisterende forhold, lette facader

Nuværende elementer er utætte og med ringe isolering. Det kan ikke udelukkes, at
isoleringen er faldet sammen.
Vinduer er med termoruder. Ruderne er tynde og med antageligt med en yderst
dårlig eller høj U værdi.

Udvendigt er der udført en listeinddeling med karmprofiler, der er udsatte for
vejrliget.

2.3.2 Generel beskrivelse

Format på eksisterende vinduespartier gentages i det ny facadeelement. Det store
vindue er med fast karm, det mellemstore vindue er udadgående sidehængslet og
det mindste vinduer (over det mellemstore) er tophængslet/topstyret og fungerer
som ventilationsvindue. De nye partier vi være med en indvendig karm i lakeret træ
og en udvendig karm i sort alu (træ alu vindue). Blændfeltet mellem vinduerne kan
udføres med farvede facadeplader (vedr. farver se afsnit 2.14), alternativt med en
(alu)plade i samme farve som vinduesramme. Over og under vinduerne beklædes
facadepartiet med hvide/lyse facadeplader som Steni Colour (vedr. facadeplader se
afsnit 2.10). Det nuværende motiv med det lodretstående blottede konstruktionstræ
udgår i den nye facade, da det ikke naturligt vil indgå i konstruktionen og blot vil være
pynt samt besværliggøre løsningen. De små alulister til ophængning af fx
potteplanter påtænkes genskabt på de nye facaders blændfelter.
Havefacaderne få et mere tidssvarende udtryk, og man vil kunne aflæse at denne
bygningsdel er blevet ændret.

De nye facadepartier vil leve op til de gældende energikrav, med en væsentligt
forbedret isoleringsevne, og vil have en større tykkelse end de nuværende.
Facadetykkelsen vil øges ca. 250 mm., og lægges til boligen udadtil således, at
boligens nettoareal ikke formindskes. Med den øgede facadedybde skabes en
brugbar siddeplads, hvor vinduespladen monteres så den flugter med den
eksisterende radiatorbænk.
Vindues og lysningsplader leveres enten hvidmalede eller som lakeret fyrretræ, der
matcher radiatorbænk. Eventuelt en kombination.

2.4.3 Udskiftning af lette facader

Hel eller delvis udskiftning af de lette facadepartier på havesiden på samtlige
boligblokke.
Der arbejdes på en løsning med hel udskiftning med elementer.
Med denne løsning forventes de eksisterende vægge og nye elementer monteret på
en dag. Der kan evt. blive enkelte indvendige afslutningsarbejder, men succeskriteriet
vil være en afslutning af alle indvendige arbejde samme dag.

Der henvises til skitsetegninger og illustrationer.
Der skal udførelse en mock up, så den endelige konstruktion og indbygningsforhold
kan fastlæggeles. Her vil der samtidig være fokus på tæthed, ligesom metode til
håndtering af PCB vil blive indarbejdet i udbudsprojektet.

Der skal udvikles et beslag og metode, så demontering af radiatorer kan undgås.

Glas leveres med lavenergi ruder med varmkant. Der oplyses pris for 3 lag
termoruder. Et vinduesparti med 3 lag glas vil I sig selv øge sikringen mod indbrud, og
i tillæg til dette vil der i udbuddet også blive stillet krav om indbrudsforebyggende
beslåning mm.
Ventilationsåbning udføres med insektnet.
Affødt af at vinduet anvendes som adgang til haven, undersøges det med
leverandøren om der kan indbygges en ekstra beskyttelse af bundkarmen.

2.4.4 Kabelbakke

Det indgår, at der skal fremføres trækrør til alle boliger med mulighed for fremføring
af tv kabler mv. Det vurderes arkitektonisk og teknisk uhensigtsmæssigt, at der
monteres en synlig kabelbakke på facadeelementerne. Der kan evt. fremføres
trækrør i jord. Løsningen indebære dog, at der med denne løsning må forventes, at
der skal fremføres selvstændige trækrør til hver bolig.

I dialog med bygherren anbefales det, at der udføres trækrør i tagrummet og kabler
til boligen føres i samme kabelbakke som parabolkablerne.

2.5 Isolering af fundamenter (5. prioritet)
Består af følgende dele:

Isolering af fundamenter
Reetablering af stenrende

2.5.1 Isolering af fundamenter, eksisterende forhold

Fundamenter er uisoleret og specielt ved de lette partier med en dårlig tilslutning til
vægelementerne. Der ses således græs mv. der kommer ind i lejlighederne.

I gavle er der rørgennemføringer der ikke er omkringstøbt og tætnet.

2.5.2 Generel beskrivelse

I.a.b.
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2.5.3 Isolering af fundamenter, projektforslag

Som et direkte følgearbejde på de lette facader, udføres der isolering på
havefacaderne.

Det indgår i det økonomiske overslag til skema A, at fundamenter på indgangsfacader
og gavle ligeledes efterisoleres.

Det anbefales, at fundamenter på indgangsfacader ikke udføres.
Hvis der skal opnås en isoleringseffekt skal isoleringen føres op over
belægningsarealerne og beskyttes. Da indgangsfacaderne ikke efterisoleres vil denne
løsning indebære udførelse af mekanisk beskyttelse, som vil være uheldigt i forhold
til helheden på facaden.
I forbindelse med arbejdet skal belægninger og vandrende optages og retableres.
Omkostningerne er store og der opnås kun en meget lille energi besparelse. Hvis
isoleringen afsluttes under flisearealerne, er det overvejende sandsynligt, at der ikke
opnås en energibesparelse.

Langs gavle er der flere afslutninger med træbeklædning der er ført helt ned til eller
under terræn. Isolering i dette område vil være yderst vanskelig og med
følgeomkostninger til ændringer af beklædninger. Samlet set anbefales løsningen
ikke.

2.5.4 Reetablering af stenrende

Generelt reetableres stenrender ved fundamenter på havesiden, med nye
betonkanter og nye nøddesten, ligesom der i et vist omfang medtages renovering af
græsplæne langs facaderne.

2.6 Køkkenvinduer i to værelses lejligheder (6. prioritet)
Ændring af dagslys og indkigsforhold, i alt 93 lejligheder

2.6.1 Eksisterende forhold, køkkenvinduer

Nuværende vinduer sidder på indgangsfacaden i et træelement, med ringe
isoleringsevne, som partierne på havesiden. Det eksisterende vindue re ikke
oplukkeligt.
Der har været beboere der har været generet af indkigsgener.

2.6.2 Generel beskrivelse

Hele facadepartiet udskiftes, og der er forslået en løsning der kan øge mængden af
dagslys til køkkenet, med en vindueshøjde der går fra overkant bordplade til
underkant loft. Selve vinduet deles i to. Den underste og største del er et fast vindue
der kan sikres mod indkig, med mattering, foliebeklædning eller lignende, og en
højde godt over normal øjenhøjde. Det øverste vindue er et tophængt/ styret vindue
med klart glas.

De nye partier vi være med en indvendig karm i lakeret eller malet træ og en
udvendig karm i sort alu (træ alu vindue). Over og under vinduerne kan facadepartiet
beklædes med farvede facadeplader (vedr. farver se afsnit 2.14).
Løsning af de udadgående hjørner på vinduespartiet skal afklares i næste fase, hvor
det også undersøges om vinduespladekan monteres i flugt med nuværende
bordplade.

2.6.3 Udskiftning af køkkenvinduer i to værelses lejligheder

Der har været udarbejdet flere forslag.
Karnap i 45 grader med vindue placeret med indkig til bagvæg.
Højtsiddende vindue.
Højt vindue med fastglas og øverst en lav oplukkelig vinduesramme med klart
glas.

Løsningen med højt vindue med fast parti og oplukkelig ramme øverst, blev besluttet
ved beboerafstemning (19. jan. 2014).
Ved det høje faste parti indgår en løsning med et indvendigt monteret rullegardin,
som sikring mod indkigsgener.

Med løsningen udskiftes det lette parti med nyt der trækkes lidt ud i facaden, så der
er plads til ca. 100 mm isolering i brystningspartiet.
Vinduer leveres i træ/alu og med lavenergiruder evt. med 3 lag termoglas.
Et vinduesparti med 3 lag glas vil I sig selv øge sikringen mod indbrud, og i tillæg til
dette vil der i udbuddet også blive stillet krav om indbrudsforebyggende beslåning.

Som følgearbejde fjernes det ene overskab inde i køkkenet og muligvis også dele af
pyntelisten langs bordpladen og vinduessider.
På BU møder er løsningen blevet gennemgået.
Der findes ikke en lukkeanordning med I vinkel hvor den øverste ramme er lukket
forsvarligt. Alternativt skal der anvendes motor med fjernbetjening.
I projektet indgår det at vinduet leveres med paskvil der betjenes manuelt.

2.7 Forbedringer af udendørsbelysning og baldakiner (7. prioritet)
Består af følgende dele:

Ny baldakin over hoveddør
Demontering af vægarmatur på gange
Udendørsbelysning generelt ændret til LED
Belysning ved indgange til 1. sal på centre

2.7.1 Eksisterende forhold,

Baldakiner åbne gange
Den nuværende udformning er med vandrette baldakiner uden lys og afvanding.
Der er monteret synlige bjælker langs hele mellemgangen, og opsat affaldsbeholdere
ved indgangsdøre.
Der ønskes et løft, så mellemgangene bliver mere indbydende og oplyste.
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Eksisterende forhold, udendørsbelysning
På indgangsfacader er der monteret lamper ved entredørene.
Der er behov for udbygning af lysforholdende, så gangene bliver mere velbelyste. Der
er flere beboere der mener belysningen er for ringe, og gangene virker utrygge at
færdes i om aftenen. Specielt nævnes det, at man ikke kan se ansigter med den
nuværende belysning, og der er ”skumle” områder.
På fællesstier er der opstillet Albertslund standerlamper. I alt er der ca. 100 lamper.
Generel er belysningen på fælles stier og områder ikke tilstrækkelige.

Belysning ved indgang til centre
Der er opsat lamper og supplerende belysning med projektører på bagindgange.
Gavle og trapper er tilstrækkeligt oplyste.
På modsatte gavl er der alene monteret 2 lamper på facaden, som ikke giver
tilstrækkeligt belysning.

2.7.2 Generel beskrivelse

Forbedringen af belysning omhandler primært at skabe en bedre, tryg og flere steder
øget belysning. Eksempelvis bedre belysning på hoveddør, højere placeret belysning
på gange og mere belysning på stier. Nye armaturer bør generelt være robuste og
sikret bedst muligt mod vandalisme.

2.7.3 Ny baldakin over hoveddør

Den endelige løsning afventer afklaring omkring valget af det væghængte
ventilationssystem ved indgangsdørene.

Der arbejdes på en baldakinløsning med slank udformning med indbygget LED
belysning. Udføres med maksimalt to lyskilder, der er sikret bedst muligt mod tyveri.
Baldakinen udformes med fald, så afvanding sker i siderne.
Fællesbelysning på gange skal tilsluttes selvstændigt HPFI relæ i gavl teknikrum.

2.7.4 Demontering af vægarmatur på gange

De eksisterende vægarmaturer på de åbne gange demonteres, og installationen
afproppes.

2.7.5 Udendørsbelysning generelt ændret til LED

Alt ny belysning skal være med LED pære.

Mellemgange
Som 7. prioritet indgår LED lamper monteret på undersiden af baldakiner samt
eventuel supplerende belysning på facaden.
I forbindelse med projekteringen undersøges om der kan foretages beregninger på
lyseffekten, så antal samt eventuelle supplerende lamper kan fastlægges.
Beregninger og forslag til lampetyper udarbejdes af el ingeniøren, og fremlægges på
et særskilt BU møde.

Stier og fællesområder
Nuværende Albertslund standerlamper ombygges til LED belysning.Der er indregnet
ca. 50 stk. supplerende Albertslund standerlamper.

Hvis der er økonomisk råderum til det, opsættes der supplerende lamper.
Der udarbejdes en helhedsløsning på terrænbelysningen. I det omfang det er
økonomisk muligt tages supplerende terrænbelysning med i projektet.
Ombygning af øvrige lamper, herunder skiltebelysning til LED vurderes ikke
økonomisk fordelagtigt. Hvis almindeligt pæreskift til LED ikke er muligt bør lamperne
udskiftes. Udskiftningen indgår ikke i det økonomiske overslag.

2.7.6 Belysning ved indgange til centre

For generelt at forbedre belysningen ved adgangen til 1. sal, opsættes der ekstra
facadelamper på gavlenes trappekonstruktion. Evt. overvejes om eksisterende
projektører kan ændre retning eller om der kan suppleres med flere.

2.8 Badeværelser og entrélofter samt afspærringsventiler (8. prioritet)
Består af følgende dele:

Udskiftning af badeværelse og entrélofter
Skab m. belysning og shaverstik
Maling af væg mellem fliser og loft
Afspærringsventiler og forberedelse til senere tilføjelse af vandmålere

2.8.1 Eksisterende forhold
Lofter i bad og entre er udført med nedhængte profilerede stålpladelofter.
Overfladebehandlinger på vægge er slidt, og trænger til ny behandling.
Der savnes et shaverstik.
Rørgennemføringer i lejlighedsskel er ikke tætnet. Det er meddelt, at dette er en
sandsynlig årsag til spredning af kakerlakker og væggelus.
Nuværende lampe over spejl er efter nugældende regler placeret for tæt på
brusehoved.
Vandrør til badeværelse er fremført i det nedsænkede loft og med ”skjulte”
samlinger

2.8.2 Generel beskrivelse

Der opsættes et spejlskab med integreret armatur til generel belysning og armatur
placeret på undersiden til belysning af vask. Skabet opsættes over vask, dækkende
den eksisterende elektriske installation, som det samtidig kobles på. Herved løses
både afdækning af det eksisterende demonterede armatur og øget skabsplads
efterspurgt af beboerne. Spejlskab skal have en størrelse, der sikrer at alle kan få
glæde af spejlet. Dimensioner ca. 800 mm højt placeret med underkant ca. 1200 mm
over gulv.

Generelt vil ting på vægge eller loft, opsat af beboerne selv, skulle nedtages.

2.8.3 Udskiftning af badeværelse og entrélofter

A. Loft udføres som nedsænket demonterbare gipsloftplader, med stålskinner eller
fastgipsloft der spartles, og malerbehandles med filt.
Eller,
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Badeværelse, eksisterende forhold

Badeværelse, fremtidige forhold

Nyt gipsloft 
med rørkasser

Spejlskab med integreret 
LED-belysning

Ny overfl ade
med hvid vådrumsmaling
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B. Der udføres fast loft med rørkasser samt inspektionslem, med adgang til de skjulte
rørsamlinger, der er placeret i området ved badeværelsesvinduet.

Rørgennemføringer i lejlighedsvæg tætnes ved fugning eller evt. udstøbning.

2.8.4 Skab m. belysning og shaverstik

Det indgår i projektforslaget, at der opsættes et spejlskab med belysningsarmaturer
der er godkendt til vådrum (P44 godkendt) afstandskravet fra kant af brusehoved er
60 cm.
Eksisterende armatur og spejl demonteres.
Skabet leveres med overflader der kan modstå vand og fugtpåvirkningen der
kommer i forbindelse med badning. Det undersøges om skabene kan leveres i
kompositmaterialer. Med det store antal skabe der skal leveres, må der være
mulighed for leverandørens tilpasning til projektet.

Shaverstik kan ikke placeres i skabet. Sikkerhedsafstanden til kanten af brudehovedet
er 1,2 meter. Shaverstik placeres med synlig ledningsføring, ved den eksisterende
hylde over toilet, således at afstandskarv er overholdt.

2.8.5 Maling af væg mellem fliser og loft

Vægge over fliserne vådrumsbehandles, og der spartles og males med
højglansmaling. Der opsættes ikke filt.

2.8.6 Afspærringsventiler og forberedelse til senere tilføjelse af vandmålere

Der monteres afspærringsventiler over loft på vandinstallationer.
Der tages udgangspunkt i at forberedelse for vandmåler udgår af projektet.

2.9 De overdækkede gange (9. prioritet)
Består af følgende dele:

De overdækkede gange ombygges til åbne
De overdækkede gange bevares og forbedres
Forbedring af loftsvinduer

2.9.1 Eksisterende forhold, overdækkede gange

Der er 9 overdækkede gange på Morbærhaven.
Der er en blok/gang der fungerer, og altid har gjort det. Ud over denne gang er der en
gangemere der fungerer nogenlunde, men de øvrige gange er der store problemer
med fællesskabet, og såvel gange og fælleskøkkener fremstår yderst sjusket, og på
grænsen til det katastrofale.

Der har været afholdt møde med den velfungerende gang. Der blev gennemgået flere
muligheder for udbygning af køkkener med nye elementer, samt etablering af en
udendørs grillterrasse med direkte udgang fra køkkenet.
Ligeledes blev muligheden for etablering af en hems på gangarealet, samt forbedring
af belysning gennemgået.

De enkelte forslag blev positivt modtaget, og beboerne kom med mange konstruktive
input til indholdet af en eventuel ombygning.

Grundlæggende er der to muligheder som bringes til beboerafstemning ide enkelte
gange

Nedlæggelse af de åbne gange med ombygning svarende til de lave blokke.
Aktivering af gangene ved ombygning.

I prisoverslaget indgår der økonomi til nedlæggelse af gangene.
Kommunen har meddelt, at det afsatte beløb kan bruges til en eventuel ombygning.

2.9.2 Generel beskrivelse

For løsningen hvor de overdækkede gange ombygges til åbne forsøges de i videst
muligt udstrækning, udført identisk med de øvrige lave rækker. Målet er at der
umiddelbart ikke opleves forskelle i at bo i de nye ombyggede rækker og de
eksisterende lave rækker.
For løsningen hvor de lukkede gange bevares, er der alene fokusret på at lave
forbedringer i fællesarealer, for at understøtte fremtidige sociale (bo) fællesskaber.

2.9.3 De overdækkede gange ombygges til åbne

Der er udarbejdet skitser og beregnet økonomi, på en nedlæggelse af gangene med
udformning som de lave blokke.
Spærkonstruktionen skal ændres forholdsvis radikalt. Spærhoved skal afkortes,
forstærkes og der skal monteres nyt spærhoved og tænger. I forbindelse med
arbejdet påregnes det, at understøtninger kan placeres på den nuværende
langsgående rem. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan blive aktuelt med
midlertidig understøtning i lejlighederne.

Tag, udhæng mv. udføres som de lave blokke.
Facadeplader på gangene nedtages.
Der skæres huller og monteres nye badeværelsesvinduer.
Det forventes, at det er nødvendigt at udskifte alle entredøre så der er
sikkerhed for tæthed.
De nuværende gulve i gangen borthugges. Der udgraves til ny udlægning af
grus underlag (vejkasse) og lægges nye terrænfliser samt etableres
afvandingsrende.
Det undersøges med kommunen om der kræves niveaufri adgang.
Ny facadevæg ved køkken udføres som lette vægge,

Ifølge det oplyste må rum hvor det nuværende køkken er placeret, ikke bruges til
supplerende lejlighed eller udvidelse af nabolejligheden.
Rum kan bruges til teknik, opbevaring eller lign. og skal aftales med bygherren.

2.9.4 De overdækkede gange bevares og forbedres

Der er udarbejdet skitser på ændring af køkkenindretning og nye elementer.
Som udgangspunkt forventes der anvendt køkkenelementer i kvalitet som
industrikøkken.
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Overdækket gang,
eksisterende

Skitse på hems i overdækket 
fællesgang

Eksisterende 
fælleskøkken

Fremtidigt 
fælleskøkken
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ombygget til åben

Skitse på hems i 
overdækket fællesgang
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Nuværende opvaskemaskiner har driftsproblemer. Der monteres en ny kraftig
industrimaskine.

Der monteres nye glaspartier med dørudgang til haven.
Glaspartier udføres i træ/alu med lavenergiruder som lette partier på havefacader.
Den nuværende radiator fjernes, og der monteres en ny.
El installationer ændres så de opfylder gældende krav.

Hems på gangen placeres i tæt tilknytning til køkkenet.
Placeringen er også affødt af, at reposdybden kan blive længere i denne ende af
gangen.
Hemsen udføres med bærende stålprofiler, og med gulvbelægning som angivet på
arkitektskitser.
Det er nødvendigt, at forstærke bjælken ved køkkenindgangen.

Søjlen der bærer tagudhæng undersøges for råd.

For at tilgodese brandkrav til flugtvej, skal vinduer i kvistgavlen ved den nye hems
ændres med oplukkelig vinduesramme.

Belysning på gang ændres til lamper med LED der kan dæmpes. Eksisterende kupler
udskiftes til et armatur der om muligt er mere tilgængeligt for driften. Efter aftale
monteres der bevægelsescensorer på fællesbelysningen på gangen.
Kontakter i køkken vil blive ændret i forbindelse med nyt køkken opsættes.

2.9.5 Forbedring af loftsvinduer

Der monteres en motor til åbning af de små oplukkelige tagvinduer i
forskydningsvæggen.
Motor leveres fjernstyret og evt. med fugtstyret censor.

2.10 Lodrette facadeplader (10. prioritet)
Består af følgende dele:

Udskiftning af plader og underlag på gavle
Udskiftning af palder i tagforskydning
Udskiftning af plader på hemsboliger

2.10.1 Eksisterende forhold, lodrette facadeplader

På boligerne er der anvendt cementbundne facadeplader på vægge i forskydningerne
og gavl.

Pladerne har en meget uensartet overflade, og med forskellige farver.
Der er mange knækkede plader.

2.10.2 Generel beskrivelse

På de steder hvor der skal udskiftes facadeplader, både i nærværende projekt og ved
arbejder i fremtiden, foreslås det at den nuværende facadeplade udskiftes med en

mere robust og holdbar plade. Sammenlignet med de eksisterende cementbundne
plader, vil en mere robustplade, typisk fremstå mere monokrom, og være af et
materiale der umiddelbart ikke vil patinere. Som eksempel kan nævnes Steni Colour,
en glasfiberarmeret kompositplade, og der findes flere alternativer på markedet.
Pladen udføres med en hvid/lys tone de steder hvor der i dag er lyse plader, og kan
udføres i farver på udvalgte steder, som udgangspunkt de plader der i dag er farvesat
(vedr. farver se afsnit 2.14). Farver og pladeopdeling på gavle bearbejdes yderligere i
næste fase.

2.10.3 Udskiftning af lodrette facadeplader

Som følgearbejde på tagudskiftningen er det påkrævet, at facadepladerne i
tagforskydningerne på de lave boligblokke udskiftes.

Det er ikke i samme grad nødvendigt på hemsboligerne, men afhænger dog af det
endelige valg af tagmateriale.
Det nuværende eternitpladetag er lagt direkte på undertaget med krydsfinertaget og
pap. Inddækningerne i forskydningsvægge er tilpasset denne højde. Ved valg af
stålpladetage udføres der afstandslister og lægter, og konstruktionen bliver højere.

Den øgede højde betyder, at inddækningerne skal flyttes højere op.
Set i lyset af, at der ikke kan foretages afskæring af undersiden af facadepladerne, og
der er mange knækkede plader, anbefales det at facadepladerne udskiftes.

Kommunen har meddelt, at denne ydelse ikke er støttet. Udskiftning er dog
medtaget i ansøgningen til skema A.

2.11 Opretning af stier og efterisolering af fundamenter (11. prioritet)
I forbindelse med udarbejdelse af det økonomiske overslag, har udearealer været
drøftet med kommunen.
Kommunen kan godt give en kommunal godkendelse til opretning af udearealer, men
kan ikke yde støttet lån.
Kommune er ligeledes forespurgt om støtte til forbedring af tilgængelighed på
enkelte boligblokke. Kommune mener ikke der er behov for øget tilgængelighed på
Morbærhaven, og henviser til, at der mange boligområder i kommunen med
tilgængelighed.

På byggeudvalgsmøde 6 blev det besluttet, at der ansøges om en begrænset
opretning af udearealer.
Forslag er udarbejdet af landskabsarkitekten, og fremgår af oversigtsplan samt et
økonomisk overslag. Overslaget udgør en minimal opretning, og består af følgende
dele:
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Fliseramper i stedet for trin ved mellemgangene.
Ny flisebelægning på alle indgangsstier (nord syd).
Renovering af renderne langs havefacaderne med nye betonkanter og nye
nøddesten.
Ny flisebelægning i affaldsskurene.
Ny flisebelægning på de smalle stier (øst vest), stien mellem blok 18 og blok 20
laves bredere.
Nye asfaltramper ved parkeringspladsen i syd.
Eksisterende træhegn udskiftes med nye træhegn / klippede hække /
fritvoksende levende hegn.
6 stk. store træer plantes langs fodboldsbanens sydlige kant.
Den påbegyndte renovering af hovedstierne afsluttes – der mangler en strækning
(øst vest).
Punktvis udbedring af flisebelægninger i cykelskurene.
Fornyelse af fælleshaven i vest.

For at få en sammenhængende beskrivelse af fundamenter er disse medtaget under
afsnit 2.5.
Af hensyn til prioriterings rækkefølgen er renovering/oprensning af
nøddestensrenderne ved havefacader også er medtaget under afsnit. 2.4.

2.11.1 Eksisterende forhold, udendørs flisebelægning

Flisebelægningerne og betonkanterne langs stierne er mange steder forvitrede eller
knækkede og der er opstået ujævnheder, grundet trærødder og andet.
Det er meddelt, at der er flere områder hvor belægningen er problematisk i
forbindelse med affaldstransport ved traktorkørsel.

Der er mange hegn der er af yderst ringe kvalitet, og bebyggelsen trænger til en
opgradering af beplantning mv.

2.11.2 Fliseramper i stedet for trin ved mellemgangene (1)

Med ”åbne mellemgange” menes de nord sydlige indgangsstier hvor to huse ligger
parvis. Nogle af disse åbne mellemgange ligger højere end den tilstødende vest
østlige tværsti og adskilt med denne sti ved kantsten. Tilgængeligheden til boligerne
forbedres ved at kantsten erstattes med en lille fliserampe. Der er udført en sådan
fliserampe på et sted i bebyggelsen. Rampens hjørner udføres dog med afrundede
kantsten.

2.11.3 Ny flisebelægning på alle indgangsstier, nord syd (2).

Flisebelægningen er slidt på indgangsstierne. Denne post gælder samtlige nord
sydlige indgangsstier, d.v.s såvel åbne mellemgange som de lidt smallere stier langs
huse, der ikke ligger parvis. Fliserne udskiftes med nye betonfliser af samme type,
15x30 cm. Fliserne i de forsænkede render langs facaderne udskiftes også.
Renovering af tagnedløbene og ristene i renderne er medtaget under
ingeniørbeskrivelsen.

2.11.4 Renovering af renderne langs havefacaderne med nye betonkanter og nye
nøddesten (3).

Nøddestensrenderne langs husenes havefacader og gavle skal sikre gulvene mod
indtrængende fugt. Renderne renoveres med nye betonkanter og nye nøddesten.

2.11.5 Ny flisebelægning i affaldsskurene (4).

Der bliver opført nye affaldsskure – arbejdet er beskrevet af arkitekten. I den
forbindelse udskiftes betonflisebelægningerne i skurene.

2.11.6 Ny flisebelægning på de smalle stier (øst vest), stien mellem blok 18 og blok 20
laves bredere (5).

Flisebelægningerne på de øst vestlige stier udskiftes med fliser af samme type som
eksisterende. Flisestiernes bredde bevares uændret med undtagelse for den sti der
løber mellem blok 18 og blok 20 hvor stien udføres bredere – der skal dog fortsat
være plads til nøddestensrender langs stiens sider sådan, at husgavlene sikres mod
indtrængende fugt.
Der udføres flisebelægning foran indgange til alle de 4 centre.

2.11.7 Nye asfaltramper ved parkeringspladsen i syd (6).

For at forbedre tilgængeligheden til området udføres små asfaltramper langs
kantsten ved parkeringspladsen i syd.

2.11.8 Eksisterende træhegn udskiftes med nye træhegn / klippede hække / fritvoksende
levende hegn (7).

For at opnå intimitet i haverne mellem husene er der igennem tiderne opsat mange
forskelligartede træhegn og plantet buske og hække. Træhegnene har ofte ikke haft
den ønskelige kvalitet og deres tilstedeværelse gør at området fremstår rodet – nye
hegn vil gøre underværker. For at sikre variationen i området foreslås at der dels
udskiftes til nye træhegn af god kvalitet dels til nye levende hegn i form af
fritvoksende buske og klippede hække. Der skal bruges forskellige plantearter i de
levende hegn fra sted til sted – for at give karakter til de forskellige haver og for at
underlette wayfinding.

2.11.9 Lav beplantning langs fodboldsbanens sydlige kant (8).

Der er brugt betonrør for at styre fodgængere og andre trafikanter på flere steder i
bebyggelsen. Ved den store fodboldbane udskiftes betonrørene med lav beplantning,
der ikke tager meget areal i brug – fodboldbanen vil fortsat være stor. Eksisterende
fodhegn bevares.

2.11.10 Den påbegyndte renovering af hovedstierne afsluttes – der mangler en strækning,
øst vest (9)

De brede hovedstier i øst vestlig retning er blevet renoverede for nogle år siden, men
der mangler en strækning. Renoveringsarbejdet afsluttes med nye fliser og
betonkanter. Ved lægning af de ny fliser, skal de lægges med gennemgående fuger på
langs.
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Nye fliseramper i stedet for trin ved 
åbne mellemstier

Målestok: 1:15001.

Kantstenen udgør en forhindring Løsningen med en rampe er afprøvet på et sted i bebyggelsen

1
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Ny flisebelægning på gangarealer 
og i render ved de åbne mellem-
stier
Ny flisebelægning og kantsten på 
de smalle stier (nord-syd)

Målestok: 1:15002.

Flisestier med betonkanter og for-
sænkede render renoveres i de åbne 
mellemgange

De smallere stier langs enkeltstående 
huse renoveres også med nye fl iser 
i renderne og på stierne og med nye 
betonkanter

2
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Renovering af voldgrave med 
nye betonkanter og nye nød-
desten. I prisen er inkluderet 
renovering af 3 m græsplæne 
langs facaden. 

Målestok: 1:15003.
De gamle stenrender er tilgroede og 
betonkanterne er forvitrede

3
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Ny flisebelægning i affaldsskure Målestok: 1:15004.
Affaldsskurene og belægningerne 
er slidte og trænger til udskiftning

4
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Nye Asfaltramper Målestok: 1:15007.
Kantstenen omkring parkerings-
pladsen udgør en forhindring

6
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Ny fliseblægning og kantsten 
på de smalle stier (øst-vest) og 
foran centre.
Ny tværvej. Eksisterende sti ud-
vides med det formål at skabe 
bedre plads til renovations-
vogne mv.

Målestok: 1:15005.
De smalle øst-vestlige tværstier renoveres med 
nye belægninger og kanter

5
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Udskiftning af eksisterende 
træhegn. Der er regnet med 
at der i stedet etableres nyt 
træhegn, klippede hække og 
fritvoksende hække, 1/3 af hver 
hegnstype.  

Målestok: 1:15008.

De ødelagte hegn gør at 
området virker forsømt

De slidte og lappede hegn 
tager opmærksomheden fra de 
grønne haverum

7
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De eksisterende betonkummer 
fjernes og der plantes lav bep-
lantning.

Målestok: 1:15008.

Efter træplantning 
bliver betonrør 
unødvendig og kan fjernes

Lav beplantning på græsplanen 
langs stien vil danne skærm mellem 
parkeringspladsen og fodboldbanen

8
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Den påbegyndte renovering af 
hovedstierne afsluttes - der  man-
gler en strækning. 

Målestok: 1:15005.

Ved renoveringen skal fl iseretningen vendes 
sådan at den passer sammen med den 
allerede renoverede stibelægning

Denne øst-vestlige 
stistrækning mangler at 
blive renoveret

9
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Ny flisebelægning i cykel-
skurene.

Målestok: 1:150010.
Flisebelægning i cykelskurene skal 
registreres og renoveres de steder 
hvor det er nødvendigt

10
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Fornyelse af eksisterende 
haveareal. 

Målestok: 1:150011.

De ensartede klippede busketter 
kunne udskiftes med mere varieret 
bevoksning, der ikke skal klippes

Opholdsstedet – 
pergolaen – kunne 
fornyes

11
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2.11.11 Punktvis udbedring af flisebelægninger i cykelskurene (10).

Den gamle belægning i cykelskurene er i bedre stand end de øvrige belægninger da
disse fliser er beskyttede mod vejrbelastning og saltning. Der udføres punktvis
renovering på steder hvor trærødder har ødelagt belægningen.

2.11.12 Fornyelse af fælleshaven i vest (11).

Fælleshaven kan blive mere attraktiv og behagelig at opholde sig ved at den
renoveres. Renoveringen skal ske i samråd med beboerne og efter deres ønsker om
hvad haven skal indeholde. Det kunne f. eks være en ny pergola /lysthus til ophold,
grill, muligheder for spil, såsom bordtennis, petanque, bordfodbold… der er mange
muligheder. Den eksisterende beplantning af ensartet klippet buskage kunne med
fordel udskiftes med blomstrende mindre træer og buske i bunddække, der ville
kunne give en varieret haveoplevelse under årets gang. Flisebelægningerne bør
udskiftes.

2.12 Solceller (12. prioritet)
Består af følgende dele:

Solceller på tage

2.12.1 Eksisterende forhold, solceller

Orienteringen af boligblokken er ikke optimal i forhold til etablering af solceller.
Det mest oplagte sted, at placere solceller er garagebygningen.
Garagebygningen har i dag ovenlysvinduer, som kan inddrages.

2.12.2 Generel beskrivelse

Generelt søges solceller tilpasset de tagflader de lægges på, så det fremstår som en
helhed.

2.12.3 Solceller på tag

Det indgår i projektforslaget, at der monteres et solcelleanlæg på 140m2 på
garagetaget. Anlægget vil kunne levere ca. 20Kw.

Kommunen er positiv for etablering af solcelleanlæg på Morbærhaven.
En udbygning med placering af solcelleanlæg på enkelte hemsboliger kan evt. drøftes
med kommunen.

Samlet set vil solcelleanlæg ikke være med den store energigevinst, og
totaløkonomisk ikke rentabel.
Solcelleanlæg vil således alene være en signalværdi.

2.13 Containerskure
Er delvis med i rådgiverudbuddets bilag 3, og er tilføjet som en som et selvstændigt
punkt, og består af følgende dele:

Nedtagning af eksisterende affaldsskabe i gange
Udskiftning eller ombygning af containerskure

2.13.1 Eksisterende forhold, containerskure

Der er placeret affaldsbeholdere med 4 fraktioner ved entredøre.
I affaldsøer er der bla. dagrenovation og kompost.

Driften indsamler fraktioner fra entredøre, og foretager transport af dagrenovation
fra affaldsøer, til den kommunale afhentning på parkeringspladser.

Samlet set er der et stort tidsforbrug.

Ifølge det meddelte kan håndteringen af dagrenovation ikke ændres.

2.13.2 Generel beskrivelse

De væghængte affaldsskabe i gangene forslås nedlagt, for at give lidt mere rum
mellem facader. I forbindelse med den foreslåede decentrale og
væghængte/integrede ventilationsløsning bør øge prioriteringen af dette.

Da containerskure er placeret i haverne bør det forsøges ikke at gøre dem større en
de er i dag. Nye skure udføres med en enkel og delvis åben konstruktion, der stadig
sørger for en vis beskyttelse mod vejrlig. Det påtænkes at 3 siderne af udføres med
en klatrebeplantning eller lignende.

2.13.3 Nedtagning af eksisterende affaldsskabe i gange

Affaldsskabe demonteres og bortskaffes.

2.13.4 Udskiftning eller ombygning af containerskure

Beholdere fra entredøre nedlægges, og beboerne skal aflevere fraktionerne i
affaldsøerne.
Kompostbeholder fjernes fra affaldsøerne.

I projektforslaget og det økonomiske overslag indgår udskiftning af tag.

Da de nuværende træsøjler og vægbeklædninger har en ringe kvalitet, indgår en
ombygning af affaldsøerne.
Det undersøges om de nye affaldsøer kan udbygges.
Der er redegjort for, at der er brandafstande der skal overholdes. Normalt stilles der
krav om placering af brandbar affald mindst 5 meter fra boligvinduer.
Den nævnte afstand overholdes ikke med den nuværende placering, men
forudsættes godkendt af de lokale brandmyndigheder.



Morbærhaven - Projektforslagsbeskrivelse revision 2014-03-27

35

Nye affaldsøer udføres som arkitektskitser med stålpladetag, træsøjler og
træbeklædninger.
Der indgår ligeledes nye terrænfliser.

Hvis affaldsøerne ikke kan udbygges, kan enkelte ikke brandbare fraktioner evt.
placeres ved cykelskure.

2.14 Farver
Er ikke med i rådgiverudbuddets bilag 3, og er tilføjet som en mulighed for bygherren
at gå videre med, og består af følgende dele:

Overordnet forslag til farver

2.14.1 Eksisterende forhold, Farver

Rækkerne i Morbærhaven er i dag farvesat med 11 forskellige farver, som samlet
bedst kan beskrives som pastelfarver. Det vurderes at farverne primært er påført de
enkelte bygningselementer med en efterfølgende malerbehandling. Farver fremstår
flere steder som afblegede af vejr og tid.
AUB Morbærhaven ønsker farvepaletten udvidet med 3 farver således at farverne
som grundprincip følger bloknummereringen. Enkelte af de nuværende farver er
upopulære hos nogle beboere.

2.14.2 Generel beskrivelse

Farvesætning har betydning for nogle af de bygningsdele der udskiftes/renoveres
under nærværende projekt. Således vil det nogle steder være nødvendigt at tage
stilling til hvilken farve enkelte i dag farvesatte elementer skal have – eller ikke have.
Men kan således vælge at:
a) forsøge at gentage den nuværende farvesætning,
b) undlade farven, og holde sig i den sort hvide skala eller materialets egen ”farve”,

men evt. sikre at elementet i fremtiden kan påføres en farve, eller
c) finde en ny farve, fx ud fra en ny farveplan eller strategi
Det anbefales at farvesætning gennemføres bedst med en ny farvestrategi, der både
kan håndtere farvesætning i nærværende renoveringsprojekts udbud, men også i
fremtidige arbejder – nye elementer såvel som renovering og drift.

2.14.2 Overordnet forslag til farver

Det foreslås at der i den næste fase af projektet udarbejdes et nyt forslag til en ny
overordnet farveplan, herunder en indledende drøftelse af omfang af farver og
formål med farver – eksempelvis strukturering, wayfinding eller arkitektonisk
virkemiddel. Denne opgave kan i et mindre omfang udarbejdes under den
nuværende aftalte ydelse.

Samtidig skal det anbefales at der bliver udarbejdet en egentlig farvestrategi, der
mere konkret forholder sig helheden og hvilke bygningselementer der farvesættes,
som en slags manual for fremtidig farve sætning. Denne opgave er ikke indeholdt i
den aftalte ydelse, men kan udføres af totalrådgiverteamet (tillægsydelse) eller af der
kan hyres særskilt rådgiver til dette.

2.15 Indgangsfacader på boliger
Indgår ikke i projektet.
Jf. mail fra myndighederne stilles der ikke krav om efterisolering af indgangsfacader.
Ved valg af væghængt ventilationsanlæg, kan det blive aktuelt med udskæring i
forpladen på betonelementerne.

Ventilationshuller fra det oprindelige built up tag kan efter aftale lukkes et år efter
det nye tag er lagt.

2.16 El arbejder generelt
I projektforslaget indgår el arbejder som beskrevet i bilag 3.
Idet ikke alle forhold er helt afklaret, foreslås det, at der snarest afholdes et el møde
hvor el ingeniørfirmaet deltager, så alle forventninger kan blive afstemt. Umiddelbart
handler det om:

Tomrørinstallation til kabler til parabolantenner, beskrevet under afsnit 2.1.7.
Forhold omkring ventilationsløsning, beskrevet under afsnit 2.2.
Forhold omkring kabelbakke i lette facader, beskrevet under afsnit 2.4.4.
Fællesbelysning som helhed, beskrevet under afsnit 2.7.4, med henblik på
udarbejdelse et forslag til en samlet belysningsplan.
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3.0 Plan for beboerhåndtering
Gennem hele byggesagen prioriteres håndtering af beboerne højt. Vores metode
bygger på viden og erfaringer inden for tilrettelæggelse af kommunikation og
beboerhåndtering i boligbyggeri, og fokus er at skabe en fælles forståelse for
projektet før, under og efter. Under projektet lægges vægt på at minimere generne
for beboerne og tilbyde løsninger, der gør, at de kan opretholde en så normal
hverdag som muligt.

3.1 Byggepladsen og beboerforhold
Alt, hvad der relaterer sig til beboerforholdene, bliver varetaget af entreprenøren.
Det er vigtigt for det mest succesfulde resultat, at alle omkostninger, der er
forbundet med beboerhåndtering i byggesagen er indeholdt i tilbuddet, og at
entreprenøren er en synlig og aktiv deltager for beboerne i processen. Derfor har det
stor betydning, at entreprenøren og byggeledelsen har sin faste arbejdsplads på selve
byggepladsen gennem hele byggeprocessen. Det er med til at sikre, at projektets
formål hele tiden overholdes.

3.2 Kommunikationsudvalg
For at sikre en gennemgående klar kommunikation fra start til slut i processen,
foreslås det, at der nedsættes et kommunikationsudvalg, der udarbejder en
kommunikationsstrategi, og som vil tage sig af al kommunikation gennem projektets
løbetid. Strategien skal tage udgangspunkt i projektets tidsplan og milepæle og hele
tiden sørge for, at beboerne henholdsvis inddrages, spørges og orienteres alt efter,
hvad der er behov for på det givne tidspunkt i renoveringen.
Strategien vil indeholde en plan for hvilke kanaler, der vil bliver benyttet gennem
processen, med hvilken frekvens de udkommer og på hvilke tidspunkter.
Kommunikationsudvalget har ansvar for kommunikationen til beboerne samt det
kommunikationsmateriale, der bliver sendt ud til dem. Det være sig byggeaviser,
adviseringer, beboermøder, blokmøder, informationsaftener mm.
Kommunikationsmaterialet vil løbende orientere om projektet, tidsplanen,
problemområder og fremdrift. Udvalget har ansvaret for, at alle beboere bliver
orienteret og modtager det nødvendige materiale. Nedenfor er de forskellige
informationskanaler beskrevet.

3.3 Beboermøder
Beboermøder afholdes tidligt i processen. Det giver beboerne mulighed for at få sat
ansigter på det projektteam, der skal stå for renoveringen og have adgang til deres
boliger. Samtidig giver det mulighed for at afstemme beboernes forventninger til,
hvilke kommunikationskanaler og medier, de foretrækker at benytte og i hvilken grad
de forventer og har lyst til at blive inddraget i processen. Beboermøder vil blive
afholdt i god tid inden renoveringen går i gang og senest to måneder inden start.
På møderne vil der være dialog med beboerne og de vil blive sat ind i hvad, der er
sket, hvad der kommer til at ske som det næste, og om projektet forløber som
planlagt. Beboerne har desuden mulighed for at få svar på diverse spørgsmål om
renoveringen.

3.4 Blokmøder
Hvor beboermøder inkluderer alle beboere i Morbærhaven, adskiller blokmøder sig
ved at være begrænset til enkelte udvalgte boligblokke. Blokmøder afholdes efter
behov bl.a. kort tid inden, renoveringen når den pågældende blok. Blokmøder har
den fordel, at det er et mindre forum, hvor der lettere kan stilles spørgsmål og gives
svar, og hvor beboerne ofte føler sig tryggere i forhold til at fremsætte sine
synspunkter.
I takt med udførelses afholdes der enkelte evaluerings blokmøder, hvor fælles
erfaringer med beboerne bliver drøftet og gennemgået, så de indhøstede erfaringer
kan indarbejdes i proceduren.

3.5 Byggeavis/nyhedsbrev
Byggeavisen vil vise fremdriften i projektet, herunder forhindringer, succeshistorier
og nødvendig information, som tidsplaner og ændringer. Frekvensen af byggeaviser
vil afhænge af den fase, projektet befinder sig i.
Byggeavisen vil udkomme, når der er indsamlet nok relevant information til at trykke
en byggeavis og være tilpasset de tidspunkter, hvor der er behov for informationen.
Byggeavisen vil støtte op om de supplerende informationer, som beboerne vil møde
via de andre kommunikationsmaterialer og de planlagte møder.

3.6 Minimale gener for beboerne
Renoveringen vil uundgåeligt få indvirkning på beboernes hverdag. Renoveringen
omfatter bl.a. energioptimering af klimaskærm, etablering af nyt ventilationsanlæg
samt evt. lofter i lejlighederne. Det betyder, at håndværkerne skal have adgang til de
enkelte lejligheder.
Under udførelsen af arbejdet vil det kortvarigt ikke vil være muligt for beboeren at
opholde sig i lejligheden.

3.7 Sanitetsvogne
I forbindelse med indvendige arbejder på badeværelser vil entreprenøren sørge for,
at der opsættes sanitetsvogne med tørklosetter og bad til brug for de beboere, der
ikke kan benytte eget toilet. Tørklosetter vil blive rengjort en gang i døgnet og vil kun
være tilgængelige for de pågældende beboere. Beboerne vil således få udleveret en
nøgle, så sanitetsvognene holdes pæne og rene.
Sanitetsvognene vil være modellen BadMobil fra Scanvogn A/S. Vognenes standard
skal være over middel og være med forrum og afskærmede brusepladser. Vognens
størrelse og detaljerede standard aftales med byggeledelsen, når entreprenørens
arbejdsplan er fastlagt. Vognene flyttes i takt med, at renoveringen skrider frem.
Således vil vognene altid være placeret tættest muligt på de beboere, der skal bruge
dem.

3.8 Læsepavilloner
Under renoveringen kan det anbefales, at centrene anvendes til læsepladser eller, at
entreprenøren opstiller læsepavilloner, der frit kan benyttes af de beboere, der
måtte have brug for et sted at arbejde eller læse, mens udskiftningen af facaden på
deres lejlighed står på.
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3.9 Særlige hensyn og behov
Det anbefales, at der bliver draget omsorg for de beboere, der kræver særlige hensyn
eller hjælp. Byggeudvalget sørger for at udlevere en liste til entreprenøren med en
oversigt over, hvilke lejligheder der er tale om således, at den rette hjælp kan ydes i
disse boliger.

3.10 Adviseringer
I løbet af processen vil beboerne løbende blive adviseret, inden renoveringen når til
deres blok. Entreprenøren har pligt til at advisere de enkelte blokke senest tre uger
inden udførelsen påbegyndes. Adviseringen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af,
hvordan arbejdet vil blive udført og håndteret. Desuden skal forsikringsforholdene
være beskrevet og en tidsplan for udførelsen skal vedlægges.
Fem dage inden udførelsen af renoveringen i en blok skal entreprenøren advisere
beboerne med nøjagtige tidspunkter for udførelsen. Herunder skal det fremgå, i
hvilke tidsintervaller særlige foranstaltninger er påkrævet fx afbrydelse af el og vand.

3.11 Adviseringsforhold
Inden renoveringen går i gang, skal bygherren udsende en generel varsling til
beboerne. Herefter er det entreprenørens ansvar skriftligt at varsle beboerne:
Ved opstart af byggeaktiviteter ved den pågældende boligblok, bl.a. med en oversigt
over tidsplaner. Dette vil typisk ske ved opslag i fællesområderne

To uger før byggestart i den pågældende bolig, bl.a. med retningslinjer for beboernes
rydninger, samt besked om at bekræfte, at de vil være hjemme i hele
arbejdsperioden eller, at de skal aflevere nøgle til boligen i byggeledelsens postkasse
senest tre dage før byggestart. Dette vil foregå ved direkte varsling

Tre arbejdsdage før byggeaktivitet i den pågældende bolig, bl.a. med uddybning og
gentagelse af pkt. 2). Dette vil foregå ved direkte varsling

Tre arbejdsdage før teknisk aflevering af arbejdet i boligen. Dette vil foregå ved
direkte varsling

Tre arbejdsdage før eventuel mangelafhjælpning i boligen. Dette vil foregå ved
direkte varsling

Varslingsskrivelser skal forhåndsgodkendes af rådgiver, som også skal have kopi af
uddelte varslinger
Hvis beboerne ikke træffes eller ikke har reageret på varslingerne, skal entreprenøren
straks underrette rådgiver.
Hvis det mod forventning bliver nødvendigt, skal afvarsling ske skriftligt til beboerne
senest kl. 9.00 på opstartsdagen.
Udveksling af nøgler kan ske gennem ejendomskontoret eller direkte til
entreprenøren. Udleverede nøgler skal anvendes og opbevares forsvarligt, dvs. i en
boks på et aflåst og fortroligt sted uden for arbejdstid. Nøgler må kun være mærket
med en særlig kode.

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at boligen enten er bemandet af dennes
ansatte, eller er aflåst. Bortkommer en nøgle, skal entreprenøren straks foranstalte
cylinderen udskiftet til ny, og nye nøgler skal udleveres uden udgift for bygherren.
Der skal udfærdiges legitimationskort til alle håndværkere, som arbejder i boligerne,
og disse skal bæres synligt på tøjet.
Entreprenøren skal stille én navngiven person til rådighed, som har ansvar for
forholdet til beboerne med hensyn til:

Varsling og overholdelse af aftaler
Adgang til boligen
Afdækning og renholdelse i boliger/opgang
Styring af arbejdsgang
Benyttelse af vand og toilet

Beboerne skal, som beskrevet, adviseres korrekt og der skal foretages en nøje
opfølgning på dette.
Ud over beboernes kontakt til ejendomsfunktionen skal entreprenøren have daglig
kontortid om eftermiddagen. Mange spørgsmål kan umiddelbart klarlægges af
entreprenøren, men alle henvendelser skal registreres, så problemområder løbende
kan tages op med tilsynet og byggeudvalget.
Planlægningen skal ske i samarbejde med tilsynet, som rapporterer til byggeudvalget.


