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Gennemgang af renoveringsprocessen 
Review of the renovation process  

• Planlagt 
gennemførelse af 
renoveringen 

 

• Beboerforhold 

 

• Rammetidsplan 

 

 

• The renovation 
process 

 

• Resident related 
issues 

 

• Timescale 

Projektet gennemføres i hovedentreprise 



Hvorfor skal Morbærhaven renoveres? 
Why is Morbærhaven beeing upgraded? 

• Tagpladerne er nedbrudte og har ingen restlevetid 

 

• Tagenes isolering er ringe og utidssvarende 

 

• De lettepartiers isolering og termoruder er utætte og 
utidssvarende 

 

• Ventilationsanlæggene fungerer ikke tilfredsstillende og en 
ombygning er nødvendig 

 

• Der er utætheder omkring rørgennemføringer i lejlighedskel 

 

• Badeværelser ønskes renoveret 
 



 

 

Tidsplan 
Det skal der laves – tag 
 
Timescale 
Improvements that need to be done - roofs 

  

 

 

Udskiftning af eternittage på alle 
boligblokke og centre. 
 
Varighed: 
Ca. 3 uger pr. husrække. 

Beboerforhold: 
Der kommer stilladser på begge facader. 
Indgangsfacaden vil blive overdækket og der vil 
komme stilladssøjler. 
 
Det forventes, at der kommer teltoverbygninger. 



 

 

Tidsplan 
Det skal der laves – tag- og efterisolering 
 
Timescale 
Improvements that need to be done – roofs and re-
insulation 
 

  

 

 

 

 

Ca. 300 mm ekstra isolering i 
tagrum. 

”Kuffertrum”/lille tagrum udfyldes 
med isolering. 

Med decentralt ventilationsanlæg 
fjernes rør i tagrummet. 



 

 

 

Tidsplan 
Det skal der laves - lette vægge 
 
Timescale 
Improvements that need to be done – light walls 
 

  

 

 

Udskiftning af de lette vægge på 
havefacader. 
 
Varighed: 
De- og genmontering af vægge 
forventes at kunne udføres på én dag. 
 
 

 
 
Beboerforhold: 
Entreprenøren har brug for at få adgang til 
lejlighederne. Nøgler skal derfor udleveres til 
entreprenøren. 
 
For at dette foregår på en betryggende måde 
benytter vi nøglebokse, hvor det digitalt 
registreres, hvem der har brugt nøglen og 
hvornår. 
 
Møbler mv. skal være flyttet 1 meter væk fra 
facaden. Lejligheden vil kunne anvendes i 
begrænset omfang, mens arbejdet står på. 

 
 



 

 

Tidsplan 
Det skal der laves – ventilation 
 
Timescale 
Improvements that need to be done - ventilation 

  

 

 

Ventilationsanlæg skal udskiftes. 
 
Der arbejdes på en decentralløsning. 
 
  



 

 

Tidsplan 
Det skal der laves – ventilation 
 
Timescale 
Improvements that need to be done - ventilation 

  

 

 

Det undersøges om det væghængte anlæg kan placeres tæt på terræn og 

skæres ind i betonvæggen, så dybden reduceres. 

Fordele: 
•Begrænset arbejde i boligerne. 

•Fremadrettet servicering kræver ikke adgang til boligerne. 

•Kan styres individuelt fra de enkelte boliger. 

•Ingen spredning af lugtgener og skadedyr. 

  

Beboerforhold: 
Der skal arbejdes inde i boligen, når rør skal 

fremføres. 

 

Arbejdet kan evt. planlægges udført i forbindelse 

med lofter mv. på badeværelserne. 

 

 Nyt ventilationsanlæg udføres med varmegenvinding, så der opnås et 

bedre indeklima og varmebesparelse 



 

 

 

Tidsplan 
Arbejdet planlægges i fire spor fra midten og ud af 
bebyggelsen. 
 
Timescale 
The renovation is planned to be carried out in four 
tracks working it’s way from the middle of the building 
and out of the area 

  

 

 



 
• Kontinuerlig fremdrift af arbejdet 

uden vejrligsdage, da der kan 
arbejdes i dårligt vejr 

 
• Konstruktionerne beskyttes mod 

vand og fugtpåvirkning 
 
• Der skal ikke foretages daglige 

afdækninger med presenninger 
 
• Forstærkninger eller nedtagning 

ved eventuelle kraftige storme vil 
blive indarbejdet i projektet 

 
 
 
 

Eksempel på teltoverbygning og stilladser 
Example of scaffoldning  



 

Tidsplan - eksempel på tidsplan for tag og lette vægge 
for en enkelt boligblok. Ventilationsanlæg og 
badeværelser udføres efterfølgende 
 
Timescale – example of a timescale for roofs and light 
walls for one single block. The execution of the work on 
ventilation systems and bathrooms will be carried out 
afterwards 
  

 

 

Ventilationsanlæg skal udskiftes. 
Der arbejdes på en decentralløsning. 
 
Fordele: 
Begrænset arbejde i boligerne. 
 
Fremadrettet servicering kræver ikke 
adgang til boligerne. 
 
Kan styres individuelt fra de enkelte 
boliger. 
 
Ingen spredning af lugtgenere og 
skadedyr.  



 

 

Eksempel på en samlet tidsplan for renoveringen 
Byggeperiode: ca. to år. 
Bemanding: 75-100 personer 
 
Example of a timescale for the entire renovation 
process. The renovation will be conducted over a period 
of two years. Manning: 75-100 people 

  

 

 

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 

 



 

 

Det betyder renoveringsprocessen for dig 

- en næsten normal hverdag med færrest mulige gener  
 
How the renovation process effect you 
  

 

 
• Byggeprocessen varer ca. to år 

 

• Det er nødvendigt at håndværkerne kortvarigt får adgang til din 
lejlighed 

 

• Du vil blive inviteret til blokmøde og løbende modtage 
informationer via byggeavisen og hjemmesiden 

 

• Du vil i en kort periode skulle benytte tørkloset og bad i 
sanitetsvognene 

 

• Du vil kortvarigt have begrænset adgang til lejligheden. 
 

• Du vil kunne benytte læsestuer/pavilloner, mens det står på 

 

 

 



 

 

Adgang til lejlighederne er nødvendig 
Access to the apartments is necessary  
  

 

 

• Entreprenøren har brug for at få adgang til lejlighederne 

 

• Nøgler skal derfor udleveres til entreprenøren 

 

• Du vil blive adviseret i god tid i forvejen 

 

• For at dette foregår på en betryggende måde kan der 
benyttet nøglebokse 

 

 

 



Vi sørger for alternative læse- og arbejdspladser 
We will provide an alternative work space 

• I en kort periode vil der være begrænset adgang til 
din lejlighed 

 

• Under renoveringen kan der evt. indrettes læse- og 
arbejdsrum i centre eller opstilles læsepavilloner 

 

 

 

 



Sanitetsvogne opstilles under arbejdet i badeværelser 
We will ensure that all residents have access to sanitation 

 

• Sanitetsvogne med tørklosetter og bad bliver opstillet, 
mens arbejdet i din lejlighed finder sted 

 

• Vognene vil hele tiden være tættest muligt på de 
beboere, der skal bruge dem 

 

• Tørklosetter vil blive rengjort en gang i døgnet og vil 
kun være tilgængelige for de pågældende beboere 
 

• Beboerne vil få udleveret en nøgle, så sanitetsvognene 
holdes pæne og rene 

 

 

 



 

 

Det betyder renoveringen for dig 
- fordele ved det færdige projekt 
The benefits of the renovation project 
  

 

 

 

• Tag udskiftes og der efterisoleres, så der er et mindre varmetab  

• Facaderne har mindre varmetab og bedre sikring mod indbrud 

• Ventilationsanlæg med bedre komfort, bedre indeklima og 

energibesparelse og mindre risiko for spredningen af lugt og 

skadedyr 

• Energiforbruget vil være lavere og mere bæredygtigt 

• Der vil være bedre belysning på mellemgangene 

 

 

 



Kontakt os – vi besvarer gerne spørgsmål 
Contact us - all questions are welcome 

 

• Vi informerer jer grundigt gennem hele processen via 
blokmøder, byggeaviser og hjemmeside 

 

• Vi varsler jer i så god tid som muligt 

 

• Vi forsøger at forstyrre jeres hverdag mindst muligt 

 

• Vi forsøger at skabe tryghed ved at have omtanke og respekt 
for jeres private hjem 

 

• Alle spørgsmål er velkomne, og jeres input gør det nemmere 
for os at imødekomme jeres behov 

 

 

 

 

 

 

 

 


