
Albertslund Ungdomsboliger

Helhedsplan 2012-2014 
for renovering af afdeling Morbærhaven 

Som vedtaget af beboerne på ekstraordinært 
afdelingsmøde 17. februar 2012

Endelig version, indstillet til Albertslund kommunalbestyrelses vedtagelse.



Facts om Morbærhaven

Eneste afdeling i boligselskabet Albertslund Ungdomsboliger.
Beliggende i det nordlige Albertslund imellem Trippendalsvej og Gl. Landevej.
Opført som étplans byggeri i 1969-71. Nye tage og hemslejligheder tilføjet i 1991-93.

Udlejes til unge under uddannelse.
Udlejning, regnskabsføring og huslejeopkrævning varetages af Kollegiernes Kontor i København.

Der er 1063 lejligheder fordelt på:
645 etværelses lejligheder med udgang til åben gang.
99 etværelses lejligheder med udgang til overdækket gang med fælles opholdsrum.
225 1 ½ værelses lejligheder (”hems-lejligheder”) med udgang til åben gang.
94 to-værelses lejligheder med udgang til åben gang. 
Alle lejligheder har bad og enten kogeniche eller køkken.

Af rum, der ikke bruges til beboelse, er der 4 centre, som bruges til administration, værksteder, 
hobbyrum. En garage-bygning med lager til driftens materiel. 91 cykelskure. 3 små transformer-
bygninger.

Kontakt:
Albertslund Ungdomsboliger
Morbærhaven 17-41
2620 Albertslund
Hjemmeside: www.morbaerhaven.dk
E-mail: aub@aub.dk
Tlf: 43 46 23 46

Inspektør: Torben Groset

Bestyrelsesformand: Morten Juul Møller
E-mail: mjm@aub.dk

Ansvarlig udgiver for dette dokument er Albertslund Ungdomsboliger.
3. udgave. Udgivelsessted og tidspunkt: Albertslund, Danmark, februar 2013.  Endelig version.
Dokumentet offentliggøres hermed under Creative Commons Attribution-ShareAlike licensen. (CC BY-SA).

Ændringslog, forskel fra 1. til 2. udgave:
1) Udendørsbelysningen er nu inddraget. Evt. som en helhedsløsning hvor baldakinerne også udskiftes og ny 
gangbelysning integreres i de nye baldakiner. 
2) Billedet for solcellernes placering var muligvis misvisende og er derfor fjernet.
3) Titlen er ændret fra "Helhedsplan 2012-2013" til "Helhedsplan 2012-2014"

Ændringslog, forskel fra 2. til 3. udgave:
1) Lofter i vindfang medtaget
2) Stavefejl rettet i afsnit om udendørsbelysning.
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Forord
Dette dokument beskriver planen for renovering af afdeling Morbærhaven i boligselskabet 
Albertslund Ungdomsboliger. Det er vort håb, at denne renovering kan finde sted i 2013.

Dokumentet tager sit udgangspunkt i:
"Tilstandsvurderingen af nov. 2009 med supplerende undersøgelser fra maj 2011" udført af JJW 
Arkitekter og rådgivende ingeniører Lemming & Eriksson.
I det følgende kaldet "tilstandsrapporten".

Desuden refereres til følgende tre rapporter:
"Tilstandsvurdering af eternittagplader, Morbærhaven" ved Teknologisk Institut, Århus, 6. april 
2011. I det følgende kaldet "tagplade-rapporten".
"PCB-stikprøver af fuger i Morbærhaven, 2620 Albertslund" ved Skandinavisk Bio-Medicinsk 
Institut, maj-juni 2011. I det følgende kaldet "PCB-rapporten".
"Termografi af ydervægge" ved Kuben Management A/S fra 30. januar 2012. 
I det følgende kaldet "termografi-rapporten".

Dokumentet er delt op i tre kapitler: 
Kapitel 1 beskriver vores renoveringsønsker efter bygningsdele i sammenhæng.
Kapitel 2 beskriver hvilke renoveringsønsker der har højeste prioritet.
Kapitel 3 oplister på hvilke punkter vi følger anbefalingerne i tilstandsrapporten.

De ovenfor omtalte ønsker er formuleret på baggrund af beboernes ønsker som udtrykt på et 
ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. februar 2012.
På samme afdelingsmøde gav beboerne desuden principiel tilslutning til en huslejestigning på ca. 
12,5% til medfinanciering af renoveringen. Huslejestigningen skal dog til endelig godkendelse på et 
senere afdelingsmøde når det endelige udbud foreligger og der derfor kan gives et mere præcist bud 
på den nødvendige huslejestigning.

De ovenfor nævnte rapporter, indkaldelsen til det ekstraordinære afdelingsmøde, samt det 
godkendte, officielle referat kan alle downloades i PDF-format fra adressen
http://www.aubskema.dk/renovering/

Dette dokument er gennemset og godkendt af det af afdelingsbestyrelsen nedsatte byggesagsudvalg, 
som består af Inspektør Torben Groset, medlem af AUBs bestyrelse Karsten Ankerdal, medlem af 
afdelingsbestyrelsen Eva Jensen, beboer Tobias Ag samt undertegnede.

Morbærhaven, d. 14. november 2012

Morten Juul Møller
Bestyrelsesformand, Albertslund Ungdomboliger
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1. Renoveringsønsker efter bygningsdele
Følgende bygningsdele ønskes inddraget i renoveringsprojektet:

Tage:
Morbærhavens største, aktuelle problem er utætte tage. Tagene 
er kun knapt 20 år gamle, men der er tale om den første 
generation af eternittage efter fjernelsen af asbest, og de 
nedbrydes derfor for hurtigt. Allerede for 2 år siden var det 
Teknologisk Instituts vurdering, at eternitpladerne havde en 
restlevetid på 0 år. (Tagplade-rapporten s. 8). På det 
ekstraordinære afdelingsmøde blev det besluttet at stile imod 
en udskiftning af samtlige eternittage med tagpaptage.

Tagrender:
Tagrender og nedløbsrør er tilstoppede med afskallede flager 
fra de nedbrudte eternittage. Derfor ønskes en oprensning eller 
udskiftning af alle tagrender og nedløbsrør.

Lodrette facadeplader:
De lodrette eternit-facadeplader er også i mange tilfælde 
knækkede. Da facadepladerne ikke er helt så essentielle 
bygningselementer som tagpladerne, ønsker vi ikke en komplet 
udskiftning, men kun udskiftning af knækkede plader hvor 
dette er oplagt, når taget alligevel skal udskiftes.

Ventilation:
Lejlighederne er udstyret med et ventilationssystem fra 1993. Ud fra en varme-isoleringsmæssig 
synsvinkel er ventilationssystemet ikke tidssvarende. Derudover har der i særligt kolde vintre været 
betydelige problemer med kondensvand i ventilationssystemet, som i flere tilfælde er løbet ned i 
lejlighederne. Da ventilationssystemet er monteret under eternittagene og kun er tilgængeligt ved 
aftagning af taget, ønsker vi ventilationssystemet renoveret eller udskiftet i forbindelse med 
udskiftningen af taget. Gerne udskiftet til et system med varmegenindvinding såfremt dette måtte 
vise sig rentabelt.
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Badeværelseslofter og lofter i vindfang:
Tilstandsrapporten påpeger en uhensigtsmæssig placering af 
ventilationsventiler på badeværelserne (tilstandsrapporten s. 
33). Efter at tilstandsrapporten blev skrevet, har firmaet Ren-
tokil Skadedyrskontrol overfor administrationen påpeget, at 
badeværelseslofternes konstruktion vanskeliggør skadedyrsbe-
kæmpelse i lejlighederne. Derfor ønsker vi lofterne udskiftet.
Lofterne i Morbærhavens vindfang er konstrueret på samme 
måde, og ønskes derfor også udskiftet. Da dette renoverings-
behov er fremkommet efter det ekstraordinære afdelingsmøde i  
februar 2012 skal vindfang- og badeværelseslofternes nye konstruktion til endelig godkendelse på 
et endnu udestående afdelingsmøde.

Letfacader i stueetage:
Morbærhavens bygningsdele i stueplan er fra 1971 uden 
nævneværdige forbedringsarbejder i de mellemliggende år. 
Isoleringsgraden er tilsvarende ringe. 
Det gælder for så vidt både betongavle, betonfacader mod gan-
gene og letfacaderne imod haverne. Da problemerne er størst 
ved letfacaden ud mod haven er det beboernes beslutning, at 
letfacaden  skal udskiftes med en isoleringsmæssig bedre kon-
struktion. I letfacaden er der endvidere fundet en PCB-holdig 
fuge (PCB-rapporten side 3) som så udskiftes ved samme 
lejlighed. Samtidig har beboerne udtrykt ønske om, at facaden i forbindelse med udskiftningen 
konstrueres, så den yder bedre beskyttelse imod indbrud. 

Fundamenter:
Fundamenterne er uisolerede og udgør derfor en betydelig 
kuldebro. Der hvor udskiftning af facade-elementerne og 
genopretning af flisebelægningen vil blotlægge fundamenter 
ønskes disse efterisoleret.

Overdækkede gange:
Morbærhaven har 9 såkaldte overdækkede gange med ialt 99 
lejligheder. Disse har altid været svære at udleje. 
I forbindelse med tagudskiftningen ønsker vi derfor at tilbyde 
beboerne på hver af de overdækkede gange ombygning til en 
åben gang. Dette vil væsentligst medføre afmontering af 
tagoverdækningen, fjernelse af gavldørspartierne, isættelse af 
badeværelsesvinduer, opsætning af baldakiner over dørene 
samt sænkning af gangniveauet. I den forbindelse vil soklerne 
efterisoleres, og der vil til badeværelsesvinduer benyttes mere 
tidssvarende elementer, end det er tilfældet med de andre 
lejligheder. Fællesrummet vil ikke overgå til udlejning men fortsat blive brugt til fælles formål.

Morbærhaven, helhedsplan side 5



Køkkenvinduer, to-værelses lejligheder:
I de to-værelses lejligheder er der et køkkenvindue-element 
mod gang som er usædvanligt dårligt isoleret (termografi-
rapporten s. 12). Dette ønskes udskiftet. Der er i alt 93 af disse 
elementer, så det er en relativ beskeden del af helhedsplanen.

Udendørs flisebelægning og efterisolering af sokler:
Flisebelægningen på Morbærhavens stisystem er generelt 
ujævn og slidt. Det må forventes, at den forestående renovering 
vil medføre yderligere slid på flisebelægningen. 
Afvandingsrenderne langs facaderne på gangsiden er udført 
som en del af flisebelægningen. Som afslutning på 
renoveringen ønskes flisebelægningen derfor rettet op, og i den 
forbindelse ønskes afvandingsrenderne reetableret med et bedre 
fald. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt også at 
efterisolere soklerne imod gang og langs gavle.

Forbedring af udendørsbelysningen:
Efter tilstandsrapporten er området underbelyst, og der er også mange beboere, som jævnligt klager 
over, at Morbærhaven kan fremstå mørk. Beboerne klager især over gangbelysningen imellem de 
enkelte blokke. Denne består i dag af stållamper med 5-watts energisparepærer af kompakt-
lysstofrørs typen (sokkel G23). Lamperne er i deres nuværende konstruktion uegnede til ombygning 
til LED-lyskilder. En ændring af udendørsbelysningen til LED vil kunne give mere og bedre lys 
uden at øge energiforbruget, og dermed resultere i et tryggere udendørsmiljø samtidig med at vedli-
geholdelsesomkostningerne sænkes, da LED-pærer har en længere levetid end energisparepærer.
De nye udendørslamper kan evt. integreres i en ny baldakin over hoveddøren. Morbærhavens øvrige 
udendørsbelysning vil også søges ændret til LED-lyskider.

Solceller:
For at forbedre bebyggelsens miljøprofil ønskes et begrænset antal solcellepaneler placeret på 
særligt solbeskinnede tagflader. Nærmere betegnet på taget af de fire centre og på udvalgte 
hemsblokke. Det forventes at en sådan udbygning af solpaneler vil kunne dække 3-5% af 
Morbærhavens samlede el-forbrug set over et års-gennemsnit. 
Morbærhaven har individuel el-afregning, men baseret på bimålere. Boligselskabet betaler en 
samlet regning til el-selskabet og opkræver så el-afregning fra hver lejer baseret på bimålerne. Dette 
system gør Morbærhaven særlig oplagt til solceller da cellernes elproduktion kan bruges overalt i 
Morbærhaven og ikke kun i de blokke, hvor de er monteret. De betyder, at vi  - selv i perioder med 
stor el-produktion og lavt forbrug - vil kunne bruge al strømmen selv, og det bliver på intet 
tidspunkt nødvendigt at sælge overproduktionen til el-selskabet.
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Følgende bygningselementer er ikke omfattet af renoveringsønsker i denne omgang:

Varme-, vand og elinstallationer (pånær udendørsbelysningen). Toilet, vask og bruseniche samt 
afløb. Gulve. Skillevægge. Køkkener/kogenicher, skabe og døre. Træ- og gipslofter. Gavle. Facader 
og gavle på 1. sal. Yderdøre. Beton-facader mod gangene, bortset fra køkkenvinduerne i de to-
værelses lejligheder, og fundamenterne. badeværelsesvinduer, dog bortset fra ved ombygning af 
overdækkede gange. 
Grønne udendørsarealer. Parkeringsarealer og tilkørselsveje.
For bygninger der ikke bruges til beboelse, dvs. de fire centre, garagen samt de 91 cykelskure, 
bliver der alene tale om udskiftning af tage, tagrender og nedløbsrør.

Baggrunden for at udelade disse elementer:

Væsentlige problemer i lejlighederne:
Tilstandsrapporten påpeger en række problemer ved mange indvendige bygningsdele i 
lejlighederne. Der er to grunde til at vi har udeladt disse fra helhedsplanen. Dels synes problemerne 
ikke at være så overhængende som problemerne med tagene og facaderne, og det var derfor et 
naturligt sted at sætte ind for at gøre projektet økonomisk mere realistisk. Og dels vil mange af disse 
udbedringer betyde, at lejligheden er ubeboelig i  renoveringsperioden. Her kommer det os i møde, 
at Morbærhavens beboere typisk bor her i få år og der derfor er 3-400 udflytninger hver år ud af de i 
alt 1063 lejligheder. Renoveringer, som kræver beboerens fravær, vil derfor være nemmere at 
gennemføre løbende i forbindelse med ud- og indflytning.

Betonfacaderne mod gangene:
Med enkelte undtagelser er betonelement-facaden mod gangen nedprioriteret i forhold til let-
facaden imod haven. Dette begrundes dels med lejlighedernes brug (stue/soveværelser vender mod 
haven, medens de mindre væsentlige rum: vindfang, køkken/kogeniche og badeværelse vender mod 
gangen) og dels med at termografi-rapporten giver et klart indtryk af, at de største 
isoleringsproblemer findes i letfacaden. 

Hemse, 1. sal:
Når man ser bort fra tag, tagrender og ventilation er problemerne på 1. sal i hemsblokkene udeladt. 
Dels er disse bygningsdele 20 år yngre end resten af byggeriet og - trods alt - derfor bedre isoleret. 
Og dels er problemerne her af en sådan karakter, at en udbedring ville kræve næsten fuldstændig 
udskiftning af hemsen, hvis en mærkbar effekt skulle opnås.

Æstetiske problemer:
I enkelte, andre tilfælde er nogle af tilstandsrapportens anbefalinger udeladt, fordi vi anser 
problemerne for at være af mere æstetisk karakter. Det gælder f.eks. grønne områder og 
containerskurene.

Morbærhaven, helhedsplan side 7



2. Prioritering
Såfremt økonomien ikke slår til, vil prioriteringen sandsynligvis se således ud:

1. Tage
2. Ventilationssystem
3. Tagrender og nedløbsrør
4. Letfacader mod haven
5. Fundamenter mod haven
6. Køkkenvinduer, toværelses
7. Forbedring af udendørsbelysningen
8. Vindfangs- og Badeværelseslofter
9. Overdækkede gange
10. Lodrette facadeplader
11. Udendørs flisebelægning, herunder isolering af fundamenter mod gang og langs gavle
12. Solceller

Prioritet 1-3 er akut, nødvendig udskiftning/udbedring af defekte elementer. 
Prioritet 4-6 er udskiftning hvor det må antages, at varmebesparelsen vil være betydelig og hvor der 
er en for beboerne meget væsentlig sidegevinst i form af bedre indbrudsforebyggelse.
Prioritet 7-9 er fremtidssikring. Udføres disse ting ikke, risikerer vi i fremtiden stigende huslejetab. 
Prioritet 10-11 tjener til den mere langsigtede beskyttelse af bygningerne, men har også et æstetisk 
aspekt.
Prioritet 12 er medtaget fordi det med Morbærhavens konstruktion og de nuværende solcellepriser 
burde være en god investering. Som alternativ løsning overvejes det dog i stedet at gøre opsætning 
af solpaneler til en del af beboernes individuelle råderet.
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3. Helhedsplanen 
og tilstandsrapportens anbefalinger

I det følgende gennemgås tilstandsrapportens anbefalinger en for en, og der angives hvor 
nærværende helhedsplan følger dens anbefalinger, og hvor den ikke gør. Emnerne og argumenterne 
er i væsentligt omfang de samme som i kapitel 1. Rækkefølgen er her blot dikteret af 
tilstandsrapporten.

Der refereres til tilstandsrapportens afsnit med "Bygningsdelskort" som starter på side 17.

(12) Sokler/Terrændæk
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Da soklen er en del af regnvandsrenden og pga. af 
manglende kuldebrosisolering i knudepunktet - sokkel, væg og terrændæk, anbefales det at forbedre 
soklerne med f.eks platonplade og efterisolering. Fremtidige løsning af soklerne bør ses som et led i 
en samlet renovering af klimaskærmen."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 11.

(21) Ydervægge, tunge ydervægge
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Facaderne kan enten afrenses for smuds og 
algebegroning, med efterfølgende karbonatiseringsbremsende malerbehandling, eller efterisoleres 
og beklædes med ny, let klimaskærm. Som led i en renovering af den samlede klimaskærm, bør en
efterisolering af facaderne, afsluttet med ny beklædning, overvejes."

Medtaget i helhedsplanen? Nej, problemet synes ikke at være påtrængende.

(21) Ydervægge, lette ydervægge med bræddebeklædning
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Grundet omfanget af råd og omfattende løbende 
vedligeholdelsesarbejde med malerbehandling anbefales det at udskifte træbeklædning med nye, 
mindre vedligeholdelseskrævende materialer."

Medtaget i helhedsplanen? Nej, problemet synes ikke at være påtrængende. Der sker dog allerede 
nu en løbende udskiftning over driften.

(21) Ydervægge, lette ydervægge i gavle med eternitbeklædning
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Grundet det store omfang af revner i 
eternitbeklædningen anbefales det at udskifte den eksisterende beklædning med en mere robust og 
smudsafvisende facadeplade. Den underliggende konstruktion bør afstives og sikres mod utilsigtede 
statiske bevægelser."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 10, dog kun i form af udbedring.
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(21) Ydervægge, lette ydervægge med eternitbeklædning
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Det vil ikke være nødvendigt af byggetekniske 
årsager at skifte eternitbeklædningen mod græsarealerne, men det kan evt. blive aktuelt i 
forbindelse med en helhedsløsning i udformningen af nye tage og facader."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 4, dog kun stueetagen.

(22) Indvendige vægge
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Fremstår i fin stand, ingen bemærkninger."

Medtaget i helhedsplan? Nej.

(27) Tagkonstruktion
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Der bør derfor foretages en gennemgående 
tagrenovering af hele bebyggelsens tage.  [...] "Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb 
udskiftes generelt, da disse er udtjente." 

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 1 (tage) og 3 (tagrender og nedløbsrør).

(31) Vinduer og udvendige døre (badeværelsesvindue)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Generelt er vinduet ikke i en stand, der kan betegnes 
som kritisk, dog er de byggeteknisk utidssvarende. Det tilrådes at udskifte vinduerne, når 
afskalninger i elementet udbedres."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Dog vil der ved ombygning af overdækkede gange indsættes 
mere tidssvarende badeværelsesvinduer, da badeværelserne i lejligheder på de overdækkede gange i 
dag ikke har noget vindue.

(31) Vinduer og udvendige døre (stue- og køkkenvinduer)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Alle konstruktionerne må siges at være byggeteknisk 
og funktionsmæssigt utidssvarende med lav isoleringsevne i såvel glasset som brystningerne. En 
udskiftning og funktionsændring kunne indtænkes som et led i en helhedsrenovering af 
klimaskærmen."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 4 (stuevinduer) og 6 (køkkenvinduer).

(31) Hoveddøre og baldakiner
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "De eksisterende baldakiner bør udskiftes til nye i en 
udformning, hvor funktion og geometri indgår i en helhedsløsning med tag og facader."

Medtaget i helhedsplanen? Bør overvejes i forbindelse med en helhedsløsning for bedre 
udendørsbelysning.
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(32) Indvendige døre
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag):  "Det anbefales, at der bliver monteret nye 
vådrumsdøre med vandbestandige gerigter og bundstykker. Øvrige døre er i fin stand."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Der sker allerede i dag en løbende vedligeholdelse over driften.

(33) Gulve
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Gulve fremstår generelt i pæn stand. Der blev ikke 
observeret tegn på fugtskader, knirken eller lign."

Medtaget i helhedsplanen? Nej.

(34) Lofter
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "I loftet i badeværelset skal der udvikles en løsning, 
således at ventilationskanalen med tilhørende ventil kan føres igennem pladeloftet, for at det bliver 
muligt for den enkelte beboer selv at rense udsugningsventilen."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 8. Dog som komplet udskiftning af loftet.

(39)1 Køkkener
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Køkkeninventar er fuldt ud funktionelt, hårde 
hvidevarer er generelt ikke tidssvarende energimæssigt. Det bør overvejes at udskifte til 
energisparende hårde hvidevarer ved fraflytninger af beboere."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Der sker allerede en løbende udskiftning til energibesparende 
hvidevarer.

(39)2 Toilet/bad
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Det foreslås, at der opsættes vægfliser helt til loft ved 
bruseniche. På badeværelser med bagfald mod afløb foreslås det at ophugge klinker og 
afretningslag samt nederste fliserække på vægge og etablere nyt afretningslag med 
vådrumsmembran op ad væggen. Ved det nye afretningslag etableres der nyt rustfrit gulvafløb med 
krave for membran og aftagelig rist."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Der sker allerede løbende udbedring af fugtskader ved fraflytning 
på afdelingens regning. Ophugning af badeværelsesgulvet vil gøre lejligheden ubeboelig i 
renoveringsperioden. Parketgulvene i stuen er også nedslidt og betondækket under gulvet er flere 
steder revnet med risiko for radon-indtrængen. (Vil blive undersøgt systematisk i starten af 2013). 
Udbedring af badeværelsesgulve bør derfor sammentænkes med en udbedring af gulvene i stue-
etagen generelt og inddrages i en senere renovering som primært søges udført ved ind- og 
udflytning.
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(50) VVS-anlæg i terræn
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Der er ikke behov for generel opretning af anlæggene. 
Vedligeholdelse udføres ad hoc, som problemerne opstår."

Medtaget i helhedsplanen? Nej.

(52) Afløb og sanitet
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Såfremt det findes sandsynligt, at der opstår 
vandskader i forbindelse med gulvafløbene, må det anbefales at ophugge disse og montere nye, som 
skal udføres efter nugældende regler. Spørgsmål om evt. udskiftning af gulvafløb skal vurderes i 
sammenhæng med eventuelt behov for etablering af ny gulv- og vægbeklædning med membran, 
efter nugældende regler."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Se argumentation for (39)2.

(53) Brugsvandsanlæg
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Det skønnes ikke umiddelbart nødvendigt at udskifte 
alle de pågældende tilslutningsrør ved varmtvandsbeholderne over en kam, da der er tale om et 
enkeltstående tilfælde. Det anbefales at udskifte tilslutningerne løbende, såfremt der opstår flere 
utætheder af samme type."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. 

(56) Varmeanlæg
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Det anbefales at udskifte ekspansionsstykkerne til en 
anden løsning, som er beregnet for en vedvarende bevægelse som følge af termisk ekspansion i 
frem og returløb."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. Udskiftningen foregår allerede nu løbende når problemet viser 
sig.

(59) Ventilation
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Kontrolventilerne bør overalt gennemgås for 
rensning, og efterfølgende bør der gennemføres en fornyet indregulering af anlæggene. 
Kondensvandet opstår efter al sandsynlighed i flexslangerne, hvorfor disse anbefales udskiftet til 
præisolerede flexslanger."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som prioritet 2. Dog foretrækkes en komplet udskiftning til anlæg 
med varmegenindvinding, såfremt nærmere undersøgelser viser, at dette vil være rentabelt.
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(62) El-anlæg
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Der er ikke behov for renovering m.v."

Medtaget i helhedsplanen? Nej.

(99)1 Adgangsveje & friarealer (Grønne områder)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Med forholdsvis beskedne tiltag kunne de pænt store 
grønne arealer aktiveres yderligere for beboerne."

Medtaget i helhedsplanen? Nej. De grønne områder har allerede fået en opprioritering i driften.

(99)1 Adgangsveje & friarealer (Stier og belysning)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Under pkt (12) - sokler, er der beskrevet behovet for 
at omlægge afvandingsrenden langs boligerne, og her vil der være behov for at indtænke en 
helhedsløsning af belægningen, hvor adgangsforholdene og afvandingsmulighederne medtages.
Det foreslås ligeledes at supplere med ekstra belysning på interne veje og stier, hvor den nuværende 
belysning ved indgange til boligerne synes at være utilstrækkelig."

Medtaget i helhedsplanen? For afvandingsrender og soklers vedkommende: Ja, med prioritet 10. 
Udendørsbelysningen: Ja, som prioritet 7, dog som en udskiftning til LED frem for blot supplering.

(99)1 Adgangsveje & friarealer (fælleshaver)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "For de fremtidige fælleshaver kunne man med fordel 
reducere antallet af rækværk, som kræver vedligeholdelse, arealer med græs, som skal slås og 
beplantning, som skal beskæres og istedet indtænke en helhedsløsning, hvor 
vedligeholdelsesmulighederne og -omkostningerne medtages, og adgangsforholdene for den enkelte
beboer forbedres.
Det foreslås at etablere et mindre flisebelagt areal til hver bolig som udvendigt opholdsareal."

Medtaget i helhedsplanen? Nej, problemet synes ikke påtrængende.

(99)1 Adgangsveje & friarealer (affaldsskabe og containerskure)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Der bør overvejes en mere funktionel løsning 
omkring affaldshåndtering. Der er megen drift og vedligeholdelse i den nuværende løsning med 
opdelt håndtering med affaldsskabe og containerskure. Den store mængde af træværk bør udskiftes 
med mere vedligeholdelsesfrie materialer og af arbejdsmiljø-hensyn bør man overveje at 
sammenlægge aviser, glas og dagrenovations i et og samme skur."

Medtaget i helhedsplanen? Nej, problemet synes ikke påtrængende.
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(99)1 Adgangsveje & friarealer (cykelskure)
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Det anbefales, at der på udvendige side af 
cykelskuret, bliver bedre beskyttet mod vejrlig. Det kan løses ved montering af mindre 
vedligeholdelseskrævende materialer. Bølgeeternit taget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes.
Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb udskiftes, da disse er udtjente."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, for tagenes vedkommende som en del af prioritet 1, for tagrender 
og nedløbsrørs vedkommende som en del af prioritet 2. De øvrige anbefalinger: Nej.

(99)2  Beboerhuse/Center 1-4 
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør 
udskiftes."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som en del af prioritet 1.

(99)2 Beboerhuse/Center 3 
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Fælleshusene har i dag forskellige funktioner. For en 
mere dybdegående vurdering af installationernes tilstand og evt. behov for renovering bør der 
gennemføres en mere detaljeret gennemgang af fælleshusene."

Medtaget i helhedsplanen? Nej.

(99)3 Garage/Materielgård
Tilstandsrapportens anbefaling (uddrag): "Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør 
udskiftes."

Medtaget i helhedsplanen? Ja, som en del af prioritet 1.
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