
Bilag 3 til udbudsmateriale, Morbærhavens renovering 2012-14

Bygherrens krav og ønsker 
til de enkelte elementer i helhedsplanen

Terminologi: 
Bygherre(n): Albertslund Ungdomsboliger, Morbærhaven
Rådgiver(en): Det rådgivende ingeniør/arkitekt firma, der hyres til at være totalrådgiver og som 
desuden skal stå for projekteringen, EU-udbud, være tilsynsførende i byggeperioden samt bistå med 
efterfølgende kontrol.

Helhedsplanen og andre materialer

Denne specifikation skal læses i forlængelse af "Helhedsplan 2012-2014 for renoveringen af 
afdelingen Morbærhaven".
Denne og andre renoveringsrelevante rapporter kan findes på:
http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering (hurtig)
eller på 
http://www.aubskema.dk/renovering (langsom sikkerheds-kopi af ovennævnte side).

Nummereringen af de følgende afsnit følger prioritetslisten i helhedsplanen.

Version 1.1, 12. juni 2013

Ændringslog i forhold til version 1.0:
1) Side 1: Terminologi: ”Bygherrerådgiver” ændret til ”Totalrådgiver”.
2) Fodtekst ændret: ”Bilag 2” -> ”Bilag 3”
3) Side 3, 2. sætning: ”60 små containerskure” -> ”62 små containerskure”
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1. Tagudskiftningen

Beboerne har besluttet, at alle eternittage skal udskiftes med tagpaptage.
Når eternitpladerne er fjernet skal spærene efterses for råd og udskiftes hvor dette optræder.
I de tilfælde, hvor en overdækket gang ombygges til en åben gang, skal spærene under alle 
omstændigheder ændres, så tagkonstruktionens udformning kommer til at ligne de nuværende, åbne 
ganges.
Tagpaptaget ønskes udført i overlappende baner uden listedækning. 
Rådgiveren skal fremlægge et udvalg af mulige farver på tagpappet til beboernes valg på et 
afdelingsmøde.
Rådgiveren skal undersøge mulighed for og foreslå metode til at forbedre tag-isoleringen på de lave 
blokke, f.eks. ved indsprøjtning af løst isoleringsmateriale i hulrummet over de nuværende 
Rockwool-bats.
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Snit af boligblok på åben gang, uden hems-tilbygning.
Grøn: Letfacade (se afsnit 4).
Rød: Ny tagkonstruktion, placeret oven på gammelt tagpaptag ved renoveringen i 1991-93.
Gul: Hulrum i gammel tagkonstruktion. Mulighed for efterisolering?



1. Tagudskiftningen, fortsat

Mindre delopgaver som led i tagudskiftningen:

Tagene skal også udskiftes på centrene, garage-anlægget og 
cykelskurene.
Endelig ønskes der tilføjet et let tag på de 62 små 
containerskure.

Tagene på centrene og garageanlægget skal også være 
tagpaptage og have en farve og udformning svarende til tagene 
på boligblokkene for at give byggeriet et homogent udseende. 
Der er intet ønske om yderligere isolering af disse tage. 
Billigere tagmaterialer er tilladt for cykelskurene og container-
skurenes vedkommende.

For cykelskurene skal rådgiveren dog foreslå en løsning, som 
giver mulighed for indfald af dagslys igennem dele af 
taget, svarende til de lysplader, der som eksperiment er 
monteret på cykelskuret ved blok 18.

Som et delprojekt skal rådgiver udarbejde et forslag til 
formontering af beslag på taget over hver lejlighed. Dette 
beslag skal være forberedt for montering af et rør hvorpå 
en parabol kan monteres.
Beslaget skal være tilsluttet en jordforbundet ledning. 
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Eksperiment med lysplader i eksisteren-
de tag på cykelskur. En lignende effekt 
ønskes med de nye tage.

En skitse for, hvordan et let tag 
kunne tilføjes et container-skur.



2. Ventilationssystemet

Det nuværende ventilationssystem i boligblokkene er om vinteren plaget af kondensvand og er 
desuden utæt mange steder. Det skal derfor enten renoveres eller udskiftes. 
Rådgiveren skal give et begrundet bud på hvad der bedst kan betale sig for Morbærhaven: At 
reparere det nuværende anlæg, eller at udskifte det med et anlæg med varmegenindvinding og i 
givet fald om det bedst kan svare sig med individuelle anlæg for hver lejlighed eller fælles anlæg 
for en hel boligblok. Vurderes individuelle anlæg til at være bedst, skal rådgiveren foreslå en 
placering som optager mindst muligt plads og fører til mindst mulig støjgene i lejligheden.

Vurderingerne skal ske på en totaløkonomisk baggrund og altså inddrage forventet el-forbrug og 
varme-forbrug/besparelse over en 10-årig periode.

Favoriseres et nyt anlæg med varmegenindvinding skal rådgiveren give et bud på, hvordan 
slangerne kan føres frem til og i lejlighederne uden at optage unødig plads i lejligheden. Et nyt 
anlæg skal foruden varmegenindvinding, også kunne forsyne lejlighederne med frisk, uopvarmet 
luft om sommeren.

Ventilationssystemet skal være konstrueret således, at skadedyr som f.eks. kakerlakker og væggelus 
ikke kan spredes fra lejlighed til lejlighed igennem det. Det skal endvidere være konstrueret således, 
at lugtgener i form af f.eks. mados eller tobaksrøg ikke via ventilationssystemet kan sprede sig fra 
lejlighed til lejlighed. Det skal endvidere sikres, at der er fornødent lydisolering og brandadskillelse 
imellem lejlighederne. Endelig skal ventilationssystemet konstrueres, så de nuværende problemer 
med kondensvand er elimineret. 

Favoriseres nyt anlæg (enten fælles eller i hver lejlighed) skal prisen indeholde afmontering af det 
gamle anlæg og udbedring af rørhuller.

Der er intet ventilationssystem i cykelskurene og ventilationssystemet i centrene og garage-
anlægget trænger ikke til renovering. Ventilationssystemet i fællessalen, center 4 (som angiveligt 
også skulle forsyne salen med varme), ønskes dog skrottet og erstattet af almindelige radiatorer, 
hvis lovligt.
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3. Tagrender og nedløbsrør

Tagrender og nedløbsrør skal bringes i funktionsdygtig stand overalt. Dette omfatter både 
boligblokke, centre, garageanlægget og cykelskurene. At de bringes i funktionsdygtig stand vil sige, 
at de enten alle skal udskiftes, eller at de eksisterende tagrender og rør renses op, suppleres hvor der 
mangler stykker og repareres hvor systemet er utæt. Såfremt der vælges reparation fremfor komplet 
udskiftning skal der anvendes rør og render af samme udseende og farve som de nuværende.
Hvor nedløbsrør udskiftes ønskes dog anvendt nedløbsrør af metal indtil 2 meter over jord.
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4. Letfacader mod haven i stue-etagen
og 

5. Fundamenter mod haven

Samtlige facade-elementer mod haven i stue-etagen i Morbærhavens beboelsesblokke skal 
renoveres. Det gælder også de ni facadeelementer, der sidder i fællesrummet på de ni, overdækkede 
gange. Der skal dermed renoveres i alt 1166 facadeelementer. Hensigten med renoveringen er at 
forbedre varmeisoleringen, at gøre konstruktionen mere modstandsdygtig imod indbrud og at få 
fjernet den PCB-holdige fuge. Der er kun krav om at fjerne og udskifte de facade-elementer, der 
skal til for at opnå dette resultat. Det er således tilladt at lade f.eks. indersiden af radiatorbænk, 
gardinkasse og væg-stykket imellem vinduerne blive siddende.

Det er beboernes ønske, at facadernes overordnede layout 
med hensyn til væg- og vindues-areal og deres indbyrdes 
placering bevares som nu. Mindre afvigelser i 
centimeter-størrelse kan dog accepteres. Af hensyn til 
den bedre isolering kan det også accepteres, at facaderne 
bliver tykkere end de nuværende, såfremt det indre 
boligrum ikke mindskes.
En udluftningsmulighed svarende til den nuværende 
trækrude skal fortsat findes, men ikke nødvendigvis med 
samme form for åbning; der ønskes en løsning med 
integreret insektnet. 
Det lille vindue skal ikke ombygges til egentlig havedør, 
men skal stadig kunne åbnes, dog ikke nødvendigvis med 
samme hængsling og åbningsretning som nu. Da dette 
vindue er særligt udsat for indbrud skal det specificeres, 
hvordan konstruktionen gøres indbrudshæmmende.
Alle ruder i facaderne mod haven i stue-etagen skal udskiftes til klasse-A energiruder med varm 
kant. Alle ruder skal desuden være påført indbrudshæmmende laminering.
Der ønskes en gennemgående kabelgang integreret i facaden under vindueshøjde men over soklen. 
Kabelgangen skal løbe ubrudt langs hele facaden. Den skal have et indre snitmål på mindst 40x40 
mm. Den skal være tilgængelig udefra og det skal være muligt at skubbe kabler ind igennem 
isoleringen til hver lejlighed meget tæt på skillevæggen. Kabelgangen ønskes f.eks. benyttet til en 
fremtidig opgradering af fællesantenneanlægget og skal være egnet til dette.
Samtidig med at facaderne udskiftes skal toppen af fundamenterne isoleres udvendig og det skal 
sikres, at overgang fra betonfundament til letfacade er tæt og velisoleret og vedbliver med at være 
det.

Rådgiver skal lave mindst et forslag, der i videst muligt omfang imødekommer ovennævnte krav og 
ønsker. Forslaget skal baseres på præfabrikerede elementer, så nedtagningen af de gamle facade-
elementer og opsætningen af nye så vidt muligt skal kunne udføres på én arbejdsdag for hver 
lejlighed. 
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Morbærhavens letfacade. Den ønskede 
kabelgang kunne f.eks. placeres som et  
gennemgående bånd i bunden (her frem-
hævet med rødt, men skal selvfølgelig 
males i en mere neutral farve)



6. Køkkenvinduet i de to-værelses lejligheder

Rådgiver skal udarbejde to forslag til et bedre isoleret parti ved det nuværende køkken-vindue: et 
med og et uden vindue. I forslaget uden vindue skal der på indersiden medregnes opsættelse af 
LED-belysning som erstatning for det manglende dagslys.
Begge forslag skal omfatte udskiftning af partiet over og under vinduet. Forslaget med bibeholdelse 
af vindue skal omfatte en klasse A energirude med varm kant og indbrudshæmmende laminering.
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Køkkenvinduet i 2-værelses lejligheder.



7. Forbedring af udendørsbelysningen og nye baldakiner

Der ønskes et forslag til hvordan al udendørsbelysning kan ændres til LED-belysning. LED-
lyskilderne skal kunne udskiftes, men være placeret på en sådan måde, at tyveri af lyskilden er 
vanskeliggjort. Der skal anvendes lamper med almindelig, standardiseret sokkel (E14, E27 eller 
GU10). LED-belysningen skal være varm hvid (K2400-K3000). Det skal sandsynliggøres at stier, 
gange, parkeringspladser og tilkørselsveje i hele området ender med at være bedre oplyst end nu, 
uden at det samlede strømforbrug til udendørsbelysningen øges. 

Lamperne på de åbne gange skal fjernes og belysningen i stedet integreres i nye baldakiner over 
hver hoveddør. For de ekstra lamper midt på betonfacaden ved de to-værelses lejligheder skal en 
lignende løsning laves.

Gangbelysningen skal i samtlige 104 teknikrum tilsluttes 
eget HPFI-relæ i stedet for som nu, hvor gangbelysningen 
deler HPFI-relæ med teknikrummets øvrige installationer.

De nye baldakiner skal udformes, så regnvand kan løbe fra 
på en hensigtsmæssig måde.
Samme udformning af baldakiner og gangbelysning skal 
bruges ved de overdækkede gange, der vælger ombygning 
til åben gang.
Der er intet ønske om ændring af lamperne ved 
hoveddørene på de af de overdækkede gange, der fortsætter 
som overdækkede. Dog skal lamperne ombygges til 
almindelige, standardiserede sokler (E14, E27 eller GU10).

For de 4 centres vedkommende ønskes den udvendige 
belysning ændret, så lyset er mere fokuseret på de 
udvendige trapper, så disse bliver bedre oplyst.
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Eksempel på, hvordan dørpartiet  
kunne løses (simulering). Andre 
forslag er velkomne.



8. Badeværelseslofter og entrélofter, tilføjelse af afspærringsventiler

Badeværelseslofterne ønskes udskiftet af to grunde:
Dels for at gøre ventilationslemmen tilgængelig for rengøring.
Og dels for at gøre rørgennemføringen fra lejlighed til lejlighed tæt så spredning af lugtgener og 
kryb ad den vej undgås.
Vi håber som sidegevinst at få badeværelseslofter, som på en del af arealet kan hæves til noget, der 
nærmer sig normal loftshøjde. 

Endvidere ønsker vi et badeværelsesloft som er 
nemmere at rengøre end det nuværende. 
Endelig ønsker vi et 220 Volts strømudtag 
("shaverstik") over vasken og belysningen 
integreret i loftet i form af vådrums godkendt 
LED.
De nuværende entrélofter er konstrueret på samme 
måde som badeværelseslofterne og ønskes 
udskiftet af de samme årsager. Dog er der her intet 
ønske om at loftshøjden hæves; hulrummet over 
entréloftet kan derfor eventuelt bruges til 
ventilationssystemet.

Efter nedtagning af det gamle badeværelsesloft og 
entréloft skal rørgennemføringen fra lejlighed til 
lejlighed efterses og eftertætnes.

Stikledningerne ind i hver enkelt lejlighed skal 
forberedes til senere tilføjelse af individuelle 
vandmålere. Som en del af forberedelsen skal der 
tilføjes afspærringsventiler på alle fire 
stikledninger.

Der ønskes en konstruktion, som så vidt muligt er 
præfabrikeret, så det nye loft kan opsættes samme 
dag som det gamle nedtages, for at mindske 
generne for beboerene mest muligt.

Badeværelseslofterne i centrene skal ikke 
udskiftes.
Der er intet badeværelse i de 9 fællesrum på de 
overdækkede gange. Bortset herfra er 
badeværelseslofterne og entrélofterne ens i alle 
lejligheder bortset fra at lofterne i østvendte 
lejligheder skal være spejlvendt i forhold til 
vestvendte lejligheder. Der er tale om udskiftning 
af i alt 1063 badeværelseslofter og entrélofter.
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9. De overdækkede gange

Hver af de 9 overdækkede gange vil ved en urafstemning blandt beboerne på gangen afgøre, om 
gangen skal ombygges til åben gang eller bevares som overdækket gang. 
Det forventes, at nogle, men ikke alle, vælger at fortsætte som overdækket gang. 

De overdækkede gange, der bevares:
Til de gange, der vælger at fortsætte som overdækkede gange, skal rådgiver udarbejde et eller flere 
forslag til, hvordan gangarealet og fællesrummet kan ændres, så det sociale fællesskab styrkes.
Desuden ønskes forslag til hvordan loftsvinduerne kan ændres så fugtskader undgås uden at 
mængden af det nuværende indfald af dagslys ændres væsentligt.
Loftsvinduer må gerne udstyres med en lukke-automatik så vinduerne automatisk lukkes efter et 
antal minutter hvis udetemperaturen er under 10 grader.
Ventilationen på badeværelserne skal forbedres, så der fra hvert badeværelse er ventilationsrør 
direkte til det fri.

De overdækkede gange, der ombygges til åbne:
Til de overdækkede gange, der ønsker ombygning til åben gang skal der laves en plan for 
ombygningen af gangen så den i videst muligt omfang kommer til at ligne de øvrige, åbne gange, 
dog med følgende undtagelser:
Der skal isættes badeværelsesvinduer, men i modsætning til de øvrige ganges badeværelsesvinduer 
skal de nye badeværelsesvinduer være tidssvarende m.h.t. isoleringsevne. For disse 
badeværelsesvinduer er der intet krav om indbrudshæmmende laminering. 
Hver gang har et fællesrum svarende til en et-værelses lejlighed med åbning ud mod gangen. Denne 
åbning skal aflukkes med en væg og med hoveddør. Rummet skal ikke herefter bruges til beboelse 
men påtænkes brugt til enten lager eller mødelokale for beboerforeningsaktiviteter.
De 11 øvrige lejligheder på hver overdækket gang skal fortsætte med at være etværelseslejligheder 
og altså ikke ombygges til hverken hemslejlighed eller to-værelseslejlighed.
Da ændringen fra overdækket gang til åben gang nødvendigvis også omfatter sænkning af 
gangniveauet skal soklerne imod gangen efterisoleres, og afløbsrenderne for regnvand skal sikres et 
bedre afløb end den nuværende konstruktion på de åbne gange.
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Idé til forbedring af de overdække-
de gange, der bevares: En balkon i  
den ene ende af gangen. Andre 
idéer er meget velkomne! 



10. Lodrette facadeplader

De lodrette facadeplader ønskes skiftet, hvor der er synlige brud. 
Pladerne skal skiftes til et materiale som i form og farve falder ind med de øvrige, hele plader.
De nye plader skal fastgøres på en måde, der tillader klima-betingede bevægelser i materialet.

"Facadeplade" er den gængse betegnelse for sådanne plader. Det skal dog bemærkes, at de fleste af 
knækkede plader, som vi ønsker udskiftet, faktisk er monteret på gavlene og ikke på facaderne.
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Eksempel på knækket plade, der skal 
udskiftes. Her monteret på gavl.



11. Opretning af stier og efterisolering af fundamenter

Stierne i Morbærhaven er i forvejen meget ujævne og nedslidte og det bliver næppe bedre af den 
forestående renovering. 
Som afslutning på renoveringen ønskes derfor en opretning af alle flisebelagte stier, hvor dette er 
nødvendigt. Det anses for nødvendigt hvis der inden for en kvadratmeter findes mere end én 
knækket flise samt overalt hvor belægningen er ujævn og/eller kantstenene er skæve. 
Vi gør opmærksom på, at bunden i cykelskurene og containergårdene også er flisebelagt og at dette 
flise-areal skal medtages i denne opretning.

Desuden skal renderne langs betonfacaderne mod gangene graves op og reetableres med et bedre 
fald. 
I den forbindelse blotlægges soklerne og der ønskes derfor et forslag til, hvordan solkerne kan 
efterisoleres udvendigt, både langs facaderne mod gangene og langs gavlene.

Der, hvor gang-belægningen møder en smal sti, er der mange steder en niveauforskel som er til 
gene ved snerydningen om vinteren. De steder, hvor denne niveauforskel findes, skal denne 
udjævnes med en flad rampe (se illustration).
Den smalle sti ved blok 20 skal desuden gøres ca. 30 cm bredere og der skal etableres indkørsler til 
de fem haver, så græsslåningen i dette område lettes.

Vi gør opmærksom på, at der langs gavlene i begge ender af bygningerne er ført kabler i jorden til 
telefoni, netværk, fællesantenne m.v. Der skal tages hensyn til disse installationer, og skader skal 
udbedres indenfor meget kort frist (2 hverdage) på skadevolders foranledning og regning.
Det bør derfor overvejes grundigt, om fritlægning af soklerne bør foregå ved manuel gravning 
fremfor med maskiner.

Bilag 3 - krav og ønsker til helhedsplanen - side 12 af 13

Sti-udmunding med niveauforskel Sti-udmunding hvor niveauforskellen 
er udlignet med en rampe



12. Solceller

Der ønskes placeret solcellepaneler på egnede tage på hemsblokkene, de fire centre og 
garageanlægget. Hvis et hemstag ligger helt eller delvist i skygge af træer skal der ikke 
solcellepaneler på det pågældende tag.

Morbærhavens tage hælder i øst- og vestlig retning. For at få det optimale udbytte af solcellerne 
kunne det overvejes, at hæve dem på vinklede beslag så de kommer til at pege i en sydlig retning. 

Den valgte converter skal kunne udsende løbende 
data om solcellernes elproduktion via 
Morbærhavens eksisterende ethernet-netværk. (Der 
er ledige porte på hver switch i hvert teknikrum som 
kan benyttes til formålet. Opsamlingen af data 
herfra kan vi selv stå for).

Bilag 3 - krav og ønsker til helhedsplanen - side 13 af 13

Eksempel på, hvordan solpaneler kan hæves i  
sydlig retning.


