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Morbærhaven i tal

Dette dokument er et bilag til udbudsmateriale for Morbærhavens renovering 2012-2014.

Formålet med dette dokument er alene at give et overordnet indtryk af opgavens størrelse.
Alle angivne mål og mængder skal betragtes som vejledende skøn. 

På web-adressen http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering
findes kort og omfattende tegningsmateriale som supplerer informationerne i dette bilag.
Materialet findes i sikkerhedskopi på http://www.aubskema.dk/renovering (langsom server).
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1. Historie og økonomi
Byggeriet blev opført 1969-71 som kollegium - første indflytninger i 1971.
Gik i betalingsstandsning i 1977 og herefter rekonstrueret som et almennyttigt boligområde med 
fortrinsret for uddannelsessøgende. 
Det almene boligselskab Albertslund Ungdomsboliger (AUB) ejer i dag afdelingen Morbærhaven - 
og har kun denne ene afdeling.
Rekonstruktionen var en succes og Morbærhaven har siden 1982 haft fuld udlejning.
Boligselskabet gennemgik en renovering i 1991-1993 hvor eternittagene blev tilføjet og hvor der 
blev tilføjet en første sal på nogle bygninger.

De økonomiske nøgletal for 2012:
Lejeindtægt: 27.860.736 kr.
Ejendommens (teoretiske) kontantværdi: 318.000.000 kr.
Heraf grundværdi: 59.335.500 kr.

De seneste fire årsregnskaber for både boligselskab og afdeling er offentliggjort på 
http://www.morbaerhaven.dk/boligselskabet/
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2. Areal og matrikelforhold

Morbærhaven er af historiske årsager fordelt på 2 matrikler selvom byggeriet er et samlet areal:
Matrikel 9m (oprindeligt under Herstedøster): grundareal 76.979 m2

Matrikel 11m (oprindeligt under Herstedvester): grundareal 65.209 m2

i alt: 142.188 m2

Der gøres opmærksom på, at matriklerne 9f-9k, 9qt, 9qu, 9qx, 9qy, 9rc, 10u, 11f og 11bl ikke er en 
del af Morbærhaven.
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3. Morbærhavens bygningstyper

Boliger:
Morbærhaven består af 195 husrækker som i de fleste 
tilfælde består af 6 enheder, enten 6 et/halvanden værelses 
lejligheder eller 4 et-værelses lejligheder og 1 to-værelses.
De fleste af husrækkerne er organiserede parvis i dobbelte 
rækker, almindeligvis kaldet "gange". Der er i alt 91 
gange, hvoraf 9 er overdækkede.
Desuden er der i alt 13 husrækker, som ikke har en 
modstående række. Disse kaldes "halve gange".
Tre af dobbeltrækkerne - gang 7, 9 og 11 - er én lejlighed 
kortere i begge rækker medens en enkelt dobbeltrække - 
gang 20/2-24 - er en lejligheds bredde længere.

Lejlighederne er opført i ét-plan. De 225 halvanden 
værelses lejligheder har dog det ekstra rum tilbygget som 
en første sal.

Fællesbygninger:
Der findes 4 lokalcentre og en garagebygning. De 4 
lokalcentre er i tre plan og benyttes til administration, 
værksteder og klublokaler. Garagebygning benyttes til 
opbevaring af ejendommens kørende materiel og anden 
opmagasinering.
Endelig findes der 3 små transformerstationer.

Morbærhaven råder derudover over en del mindre 
bygninger på punktfundamenter. 

De vigtigste:
Der er i alt 91 cykelskure.
Der er i alt 60 container-
skure. Yderligere to 
planlægges opført i 2014.
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4. Bebygget grundareal
I det følgende er bygningerne opmålt i fundament-højde - dvs. uden tagudhæng:

78 husrækker uden teknikrum, på åben gang à 21,6 x 6,6 m = 11.119,68 m2

3 korte husrækker uden teknikrum, på åben gang à 18 x 6,6 m =  356,40 m2

1 lang husrække uden teknikrum, på åben gang à 25,2 x 6,6 m = 166,32 m2

91 husrækker med teknikrum, på åben gang à 23,4 x 6,6 m = 14.054,04 m2

3 korte husrækker med teknikrum, på åben gang à 19,8 x 6,6 m = 463,32 m2

1 lang husrække med teknikrum, på åben gang à 27 x 6,6 m = 178,20 m2

9 overdækkede gange à 16,22 x 21,6 m + teknikrum (1,8 x 6,6 m) = 3.260,09 m2

4 Centre à 14,4 x 14,4 m = 829,44 m2

1 Garageanlæg à 16,5 x 13 m = 214,50 m2

3 Transformerstationer à 6,8 x 7,5 m = 152,00 m2

I alt, bygninger på helfundamenter: 30.793,99 m2

Småbygninger:
91 cykelskure (på punktfundamenter) à 6,1 x 2,16 m = 1.199,02 m2

Hertil 61 containerskure (på punktfundamenter, uden tag) à 3,3 x 2,31 m 
og ét ekstra stort containerskur à 3,3 x 3,2 m = 475,56 m2

5. Brutto-etageareal og antal lejligheder
Brutto-etageareal (kun boliger): 32.791,20 m2

Fordelt på
744 et-værelses lejligheder à  25,2 m2 

222 halvanden-værelses lejligheder ('hems') à  41,5 m2 

    3 ekstra store hemslejligheder à  49,4 m2 

  94 to-værelses lejligheder à  49,8 m2 

I alt: 1063 lejemål.

6. Beregnet tagplade-areal
Et forsøg på en opgørelse over den samlede mængde eternittag, der skal udskiftes. I denne 
beregning er der forsøgt taget højde for taghældning og tagudhæng. Tagvinduer og ventilationsrør 
er ikke fraregnet.
 
43 lave husrækker uden teknikrum, på åben gang à 21,6 x 7,65 m = 7.105,32 m2

35 hemsrækker uden teknikrum, på åben gang à 21,6 x 8,31 m = 6.282,36 m2

3 Korte husrækker uden teknikrum, på åben gang à 18 x 7,65 m = 413,10 m2

1 Lang husrække uden teknikrum, på åben gang à 25,2 x 7,65 m = 192,78 m2

91 Husrækker med teknikrum, på åben gang à 23,4 x 7,65 m = 16.289,91 m2

3 Korte hemsrækker med teknikrum, på åben gang à 19,8 x 8,31 m = 493,61 m2

1 Lang husrække med teknikrum, på åben gang à 27 x 7,65 m = 206,55 m2

9 overdækkede gange à 22 x 18,2 m = 400,40 m2

4 Centre à 19,40 x 25 m -plus "tagskæg": 2 x 14,4 x 1,7 m = 2.135,84 m2

1 Garageanlæg à 16,5 x 13,52 m = 223,08 m2

91 cykelskure à 6,1 x 2,25 m = 1.248,98 m2

Eternittage i alt: 34.991,93 m2
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7. De overdækkede gange
Der er 9 overdækkede gange.
Det fælles gangareal på hver gang måler 21,6 x 2,80 m. 
Desuden på hver gang ét fællesrum à 3,6 x 6,6 m.

8. Facade-elementer
Facade-elementerne i stue-etagen mod haven er meget ensartede. De to-værelses lejligheder har to 
ens facade-elementer. Desuden har de 9 fællesrum på de overdækkede gange også hver et facade-
element. Det giver følgende regnestykke:
744 etværelses lejligheder 744
225 hemslejligheder 225
94 toværelseslejligheder 188
9 fællesrum 9
I alt, facade-elementer: 1.166
For facade-elementernes mål: Se foto: 

9. Badeværelses- og vindfangslofter
Badeværelserne og vindfangene er ens i alle lejligheder, så der er 1063 af hver.
Vindfangsloftet måler ca. 80 x 90 cm.
Badeværelsesloftet måler ca.  244 x 122 cm.
Der gøres opmærksom på, at man ikke alle vegne kan regne med, at betonelementerne er opstillet i 
rette vinkler på hinanden. Afvigelser på adskillige grader må påregnes.
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10. Udendørsbelysningen
Når ses bort fra belysningen på centrene og garage-anlægget består udendørsbelysningen af tre 
typer lamper:
Ganglamper ved lejlighedernes hoveddøre, åbne gange: 1.058 stk. med G23 fatning.
(Fraregnet 99 tilsvarende lamper på de overdækkede gange).
Gavllamper: 208 stk. med G23 fatning.
Fritstående standere ("Albertslund-lampen"): 153 stk. med E27 fatning.

11. Beregnet sti-areal
Stier på gang (uden overdækkede gange) 2.026 x 2,80 m = 5.673 m2

Stier ud for de halve gange: 322  x 1,6 m = 515 m2

Brede stier: 2780 x 2,10 m = 5.838 m2

Smalle stier: 1425 x 1,60 m = 2.280 m2

Flisebelægning i cykelskure = 1199 m2

Flisebelægning i containerskure = 476 m2

Flisebelægning i alt: 15.981 m2
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