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Helhedsplanen for AAB, afdeling 20, hviler på en 
række undersøgelser og analyser, der tilsammen 
beskriver problemstillingerne i afdelingen med det 
formål, i fællesskab at søge Landsbyggefonden om 
renoveringsstøtte jf. Lov nr.  2077 om ændring af lov 
om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering 
af boligforholdene og lov om friplejeboliger hvor den 
tidligere § 91 i almenlove er videreført.

Helhedsplanen er en foreløbig plan, der er udarbejdet 
i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og 
boligorganisationen.

Den foreløbige helhedsplan for AAB afd. 20, er ikke 
et endeligt bud på omfanget og karakteren af den 
fremtidige renoveringsindsats, men beskriver en 
række forslag og ideer til hvordan bebyggelsen kan 
renoveres og fremtidssikres.

Der er efter ønske fra afdeling og boligselskab arbejdet 
med 2 ansøgningsmodeller en mere vidtrækkende og 
en mindre vidtrækkende model kaldet løsningsmodel A 
og løsningsmodel B.

De økonomiske overslag og huslejekonsekvenser er 
lavet på baggrund af tilstandsrapporten og afdelingens 
visioner for fremtiden. I idekataloget fremgår 
forskellige løsninger på bla. badeværelser. 

Afdelingen har dog valgt at de helst ønsker løsningen 
med badeværelser på 1. sal, men de alternative 
løsninger er medtaget i idekatalog. Økonomi er 
baseret på badeværelser på 1. sal, hvilket er den mest 

vidtrækkende løsning.
Planen er boliger med veldisponerede badeværelser, 
og modernisering af lejligheder for at tiltrække en 
varierede beboersammensætning.

Tilstandsrapporten dokumenterer et omfattende behov 
for renovering af afdelingen, herunder problemer 
med kuldebroer og indeklima. Desuden viser 
miljøscreeningen forekomster af PAH og tungmetaller 
som affald og PCB og asbest som forurenet affald.

Bebyggelsen opleves i dag af beboerne som attraktiv 
og fraflytningen er også relativ lav for rækkehusene 
(4,3 % årlige fraflytninger målt over en 6-årig periode) 
for etageejendommene er fraflytningen noget højere 
(15,7 årlige fraflytninger over en 6-årig periode). AAB 
ligger ikke inde med oplysninger over en længere 
årrække end dette). 
Størstedelen af boligerne har dog utidssvarende 
forhold hvad angår toilet og badeforhold. 
38 boliger har ældre badeværelser end de øvrige fra 
start 90’erne. Disse badeværelser er ikke udført af 
afdelingen, men af de enkelte lejere. 

Et af de overordnede mål for AAB afd. 20 er 
at fastholde boligernes konkurrenceevne, 
attraktionsværdi, sikre en stabil og varieret 
beboersammensætning i de kommende årtier, 
samtidigt med at de værner om de værdier og den 
arkitektur bebyggelsen er udført efter. 

1. Indledning

LEG
TrampolinNyttehave
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Bebyggelsen er udført som muret byggeri, der er 
opført i teglsten og pudset med en indfarvet, nærmest 
okkerfarvet, puds med et særligt groft tilslag. Denne 
palæpuds er udført i 1960’erne. Tagene er udført 
med røde vingetegl. Afdelingen har en SAVE 2 værdi 
– høj bevaringsklasse, og har indenfor det sidste år 
fået udarbejdet en designmanual i samarbejde med 
Københavns Kommune, som danner rammerne om 
eventuelle ændringer i bebyggelsen.

Afdeling 20 er beliggende:
Egevangen 1-31 og 2-32, Bavnevangen 14-40 og 
15-41, Ellevangen 2-32, Pilevangen 1-27 og 2-28, 
Tjørnevangen 1-31 og 2-36, 2770 Brønshøj.

Afdelingen består af 121 rækkehuse og 34 lejligheder. 
Det samlede boligantal udgør 155 familieboliger, 1 
ejendomskontor, 1 kælderlokale med erhvervsstatus 
og 1 nedlagt erhvervsbygning – et gammelt bageri, 
der benyttes til værksted af driften.

Rækkehusene består hovedsageligt af 2 typer. Type 
1, som oprindeligt er 4-værelses og ca. 80 m2, nogle 

er med tiden dog ændret til 3v. Og type 2, som er 
5-6-værelses og ca. 105 m2, enkelte er dog ændret 
til 4-værelses. Der findes flere størrelsesvarianter 
indenfor hver type.

De 34 lejligheder er hovedsageligt placeret i de 
3 etageejendomme med 3 boligetager og har en 
størrelse fra 57-101 m2. En enkelt lejlighed er placeret 
ovenpå det gamle bageri. 

Til hvert rækkehus findes der oprindelige 
mellembygninger, anvendt til cykelskure/skure, 
samt private for- og baghave. Mange af husene har 
derudover en lang række skurbebyggelser i form af: 
andre skure, overdækninger, drivhuse, hundehuse 
og overdækkede brændestabler mm. Mange af disse 
overdækninger er ikke ansøgte og opfylder heller 
ikke brandkravene. Der er stillet krav fra Københavns 
Kommune om at disse ulovlige forhold bringes i orden 
i forbindelse med helhedsplanen.

Ved etageejendommene er der ved hvert hus et fælles 
gårdanlæg, tørreplads og haver. Også beboere som 

2. Præsentation af afdelingen
ikke bor i stueplan, har eget havestykke.
I kældrene findes vaskerum, pulterrum, varmecentral 
og cykelrum.

Ved det nedlagte erhverv (gammelt bageri) ligger en 
midlertidig miljøgård/ affaldsstation, som der skal 
findes en permanent løsning for. Den nuværende 
løsning er ikke godkendt af Københavns Kommune.

Afdelingen har meget få fællesarealer, og de få, som 
der er, bliver ikke anvend. Som f.eks. antenneplads, 
der ligger ubenyttede hen.

Afdelingen har alle muligheder for at komme til 
at fremstå konkurrencedygtig, med tidssvarende 
planløsninger, størrelser og diversitet, samt adgang til 
gode fri- og fællesarealer. 

Afdelingen ligger i et trafikeret område af København, 
men dejligt tilbagetrukket fra hovedvejene op ad et 
privat villakvarter. Man kommer fra den pulserende by 
ind i et roligt og hyggeligt rækkehus kvarter.

Historien om byggeriet
Gengivet herunder er et uddrag fra folder udgivet i 
forbindelse med afd. 20’s 80-års jubilæum i 2003, 
”Studie i lav tæt boligbebyggelse fra 1923 af Erik Bay, 
Arkitekt maa.”

“Ideen om Havebyen blev i 1898 fremsat af Ebenezer 
Howard (1850- 1928) i en lille bog “To-Morrow”. 
Howard, der var stenografi det engelske parlamentet 
og meget stærkt socialt interesseret, fremsatte sine 
ideer på baggrund af al den nød og elendighed han så 
i Londons slumkvarterer. 

Forslaget i bogen går i korthed ud på at skabe små, 
fuldstændige enheder, der indeholder alle ønskelige 
byfunktioner. Han beskriver de forskellige forhold på 
land og i by og forsøger at finde en fælles syntese, 
Havebyen, der skal kombinere landets og byens 
fordele. 

Howards tanker kan måske bedst illustreres ved det 
afsnit, som Steen Eiler Rasmussen citerer i sin bog om 
London: 
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“Men hverken byen eller landet repræsenter helt ud 
naturens plan og hensigt. Menneskenes samfund 
og naturens skønhed skal nydes i forening. De to 
magneter må forenes til én. De skal ligesom mand 
og kvinde supplere hinanden gennem forskellige 
egenskaber og karakter. 

Byen er et symbol på samfundet, på fælles 
hjælp og venskabelighed, samarbejde, på fader-, 
moder-, broder-, og søsterfølelser, på de mange 
forbindelser, der knyttes til mand og mand imellem, 
på videnskaben, kunsten, kulturen, religionen. Og 
landet er symbolet på guds kærlighed og omsorg for 
menneskene. 

Derfra kommer alt, hvad vi er, og alt hvad vi ejer. Det 
føder og klæder og giver os varme og lys. Vi finder 
hvile ved dets bryst. Dets skønhed er inspirationskilde 
for billedkunsten, musikken, og poesien. Dets kræfter 
driver industriens hjul. Det er kilden til sundhed, 
velstand og viden. Men dets fylde af fryd og visdom 
har ikke åbenbaret sig for mennesker. Og det kan ikke 
ske, så længe denne usalige, unaturlige adskillelse af 

samfund og natur vedvarer. 
Byen og landet må indgå ægteskab, og af denne 
hellige forbindelse vil der udspringe nyt håb, et nyt liv 
og ny civilisation. Enten man ser dem fra et etisk eller 
økonomisk synspunkt.”

Bogen To-Morrow gav genlyd i hele Europa. Ja, selv 
den dag i dag er haveby-tanken jo et begreb man 
arbejder efter. Man skal bare tænke på den anseelige 
boligmasse, der i de sidste årtier er blevet opført, og 
som går under begrebet lav-tæt. 

De bebyggelser kommissionen beså, samt tankerne 
om havebyen, vakte forundring. Karakteristisk for 
AABs formand og direktør, Jens Christian Jensen, var 
der ikke langt fra ide til handling. Efter hjemkomsten 
blev haveby-tanken drøftet med arkitekter, og 
der blev udarbejdet et projekt til et forsøgshus. 
Projektet opfyldte ikke Københavns Kommunes 
bygningsbestemmelser. Blandt andet havde man 
projekteret huset med hule mure, i stedet for som 
påkrævet i bygningsreglementet med 1 ½ stens mur; 
man havde nedsat tømmerdimensionerne, og i stedet 

for dyre kloakker anlagde man septiktanke. 
Københavns kommune gav ikke dispensation til 
at udføre disse ændringer. Så i stedet valgte man 
at opføre huset på en teglværksgrund i Tåstrup, 
der dengang lå uden for lovgivningsområdet. Den 
samlede opførelsessum var på 12.237 kr. inklusiv 20% 
entreprenør-avance. Man mente endda, at prisen på 
haveboligen kunne komme længere ned, hvis man 
byggede på række og sparede materialer til gavle med 
videre.  Hvis huset skulle have ligget i Københavns 
Kommune, ville opførelsessummen have været 25-
30.000 kr. 
Forsøgshuset kom ikke til verden for ensidigt at 
varetage boligforeningens interesse, der lå også en 
god del provokation i dette projekt. Der var bolignød, 
som skulle afskaffes her og nu, så hvorfor ikke bygge 
boliger der var billigere. Husene behøvede ikke en lang 
levetid. 

Det var en kovending i boligselskabernes politik. De 
afdelinger, der var bygget før 1920 var solidt kram 
og var udført efter de bedste håndværksmæssige 
traditioner. Ikke mindst arkitekturen var der gjort et 
stort nummer ud af Mange af de tidligere bebyggelser 
i AAB havde et fornemt tilsnit af herregårdsarkitektur 
med frontbespiser og karnapper, nogle lidt 
interessante detaljer, når man tænker på, hvilke 
boligvilkår arbejderne kom fra. Huset i Tåstrup blev 
vist frem for boligkommissionens embedsmænd fra 
Københavns Kommune samt for pressen. Resultatet 
blev, at man midlertidigt gav dispensation for 

murtykkelser, tømmerdimensioner og kloakanlæg. 
Vejen var nu banet for “Havebyen i Brønshøj.
Grundstenen til et nyt samfund blev lagt i 1921 
med bebyggelsen “Havebyen i Brønshøj”, der helt 
klart er inspireret af “Den engelske Haveby” Flere 
eksempler på havebylignende bebyggelser fra den 
tid kan nævnes: “ Grøndalsvænge” ,”Bakkehusene” 
, “Arbejderbyen i Valby”. Alle disse bebyggelser er 
gået over i arkitekturhistorien, blot ikke “Havebyen i 
Brønshøj”. På grund af boligmangel endte det med, 
at der i Havebyen i Brønshøj kom til at bo fire familier 
i hvert hus, i stedet for de to som først projekteret. 
Men skønt det var trange kår, var det bedre end 
baggårdslejlighederne på Nørrebro.

I dag er bebyggelsen beboet, som projektet oprindeligt 
var tænkt. Gotenborg har ikke kendt til byplanlægning, 
som vi kender det i dag. Men han har haft en heldig 
hånd, for bebyggelsen fungerer, bortset fra de nutidige 
parkeringsproblemer, der naturligvis er opstået. 
Gotenborg kunne ikke forudse, at arbejderklassen ville 
blive selvkørende, men på grund af husenes længde er 
der dog plads til bilerne. 

En gennemgående gade ved navn Baunevangen, 
(et typisk socialdemokratisk navn på den tid hvor 
boligbevægelsen så gryet) er bebyggelsen rygrad. 
Vinkelret på Baunevangen ligger en række boligveje 
ved navne: Tjørnevangen, Pilevangen, Ellevangen og 
Egevangen. Disse veje går i princippet øst vest. 
På den tid var det ikke almindeligt at orientere husene 
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efter solen. 
Problemet med en sådan placering er, at mange af de 
relativt små haver i dag vender mod nord.

Men oprindeligt havde projektet et stort fællesareal 
imellem husene og var ikke opdelt i private haver. 
Dette areal var tænkt som en fælles grønning, der 
for halvdelen af husenes vedkommende ville give 
direkte adgang til søen mod øst. Grønningen vest for 
Baunevangen skulle give direkte adgang til de fælles 
vaskehuse mod vest. 

Gotenborg har på en elegant måde brugt de ca. 9 
meter store terrænspring, der findes fra den vestlige 
ende til den østlige. Han optager terrænspringet 
med små skure, der er lagt imellem de egentlige 
beboelseshuse. 
Disse mellembygninger blev forsynet med cykelskur, 
et pissoir og et lokum for nu at blive i Gotenborgs 
sprogbrug. Dette kan virke mærkeligt, da der 
under trappen i hvert enkelt hus var et WC. Men 
årsagen til det var, at man endnu ikke var klar med 
kloakanlægget, da bebyggelsen blev anlagt. Indtil 
kloakken i 1931 blev etableret, var man nødsaget til at 
klare sig med natmanden. 

Det er karakteristisk for bebyggelsen, at Gotenborg 
har arbejdet med få varianter. I princippet har han 
brugt to grundtyper, som ligner hinanden meget, samt 

nogle ganske enkelte tilpasningsvarianter, der afslutter 
byggeriet. 

I bebyggelsen blev der indrettet et fælleshus med 
læsesal, der om dagen blev brugt som børnehave - 
eller asyl - som Gotenborg kalder det i sit projekt. Der 
var også indrettet en forretning, som i det oprindelige 
projekt var benævnt bageri, hvilket det også blev 
senere. I det nordøstlige hjørne blev der bygget en 
badeanstalt, der eksisterede helt op til 1950 ‘erne, 
hvor den blev nedlagt. 

Alt blev således planlagt efter den engelske haveby-
tanke, hvilke ville sige, at bebyggelsen skulle være en 
selvstændig enhed med forskellige servicefunktioner 
inden for selve byggeriet. En anden af idéerne 
var, at krydset Baunevangen - Tjørnevangen — 
bebyggelsens akse - skulle være byggeriets “torv”, 
stedet hvor beboerne mødtes indendørs og udendørs.” 

Afdelingen har i foråret og forsommeren 2019 arbejdet 
med målene for afdelingens fremtid, dette er samlet 
i et visionskatalog, bilag 7. I kataloget beskriver 
afdelingens sig selv som en ”Perle i København”. 
Vi har i ansøgningen forsøgt at medtage den række af 
ønsker som afdelingen har til fremtiden og indarbejde 
dette i denne ansøgning, således at afdelingen 
med tiden kan fortsætte med at være en ”Perle i 
København”. - Citat slut.

Boligtyperne kan inddeles i 3 overordnede typer.
Type 1, som er 4-værelses og ca. 80 m2 rækkehuse, type 2 som er 5-6-værelses og ca. 105 m2 rækkehuse og 
type 3 som er lejligheder i etageejendommene. Der er stor variation inden for de 3 typer.

Derudover er der det gamle bageri som i dag benyttes af driften som værksted, et ejendomskontor og et kælder-
lokale i etageejendommene, der alle har erhvervsstatus.

3. Boligoversigt
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Tidligere byggede AAB, boliger til forskellige 
alderssegmenter. Ungdomsboliger, ældre- og 
plejeboliger og familieboliger. Men med ændringen i 
antallet af samlivsformer og sammenflydende livsfaser 
har kravene til boligen ændret sig.
Ungdommen strækker sig for mange helt op i midten 
af 50erne, ligesom overgangen til alderdommen 
er blevet mere flydende i takt med udviklingen af 
hjælpemidler i hjemmet.

I takt med ændrede livsformer og -faser stiller vi nye 
krav til vores boliger og de muligheder de skaber 
for den enkelte og fællesskabet. Fremadrettet vil vi i 
AAB derfor se en større efterspørgsel på blandede og 
identitetsskabende boligformer.

Afdelingen består i dag af mange beboere som har 
boet i afdelingen i mange år. Der er flere familier, som 
bor i afdelingen gennem flere generationer. Afdelingen 
bærer således præg af, at der er mange ”ældre 
beboere”. Det er en vision, at der bliver taget hånd om 
de ”ældre beboere”, deres levemåde og kulturen hvor 
”alle kender alle”. 

Ligeledes er der et ønske om, at der kommer en 
udvikling således, at også nye beboere vil føle 
sig tiltrukket af et liv i Den Engelske Haveby, hvor 
kvaliteten af boliger gør det attraktivt at blive boende 
i afdelingen. Dette med boliger som kan opfylde de 
forskellige behov fra singler, unge, familier og seniorer, 
så man opnår en beboersammensætning, der er 
varieret på en naturlig måde og kan bevare den gode 
naboånd der findes i afdelingen. 

I takt med tidens udvikling, lukningen af bageriet og 
inddragelsen af de åbne områder på rækkehusenes 
gårdside til private haver, er de naturlige mødesteder 
forsvundet. En del af visionen er at genskabe hjertet 
af bebyggelsen i krydset mellem Bavnevangen og 
Tjørnevangen og lave et rekreativt område hvor 
beboere igen kan mødes og blive en naturlig del af 
hinandens liv.

I dag er boligerne indrettet med toilet i stueplan og 

badeværelse på 1. sal uden toilet, hvilket vurderes at 
være en utidssvarende indretning.  For mange vil det 
på sigt blive en udfordring at skulle ned af trappen 
hver nat for at benytte toilettet, hvilket allerede ses 
i dag med enkelte beboere som har måttet tage 
natpotten i brug igen. Afd. 20 er en afdeling, hvor 
mange beboere vælger at blive boende igennem hele 
livet.

Målsætningen er i hovedtræk at:
• Afdelingen forbliver attraktiv og konkurrencedygtig 
med mulighed for varieret beboersammensætning.

• Afdelingen får foretaget en gennemgribende 
modernisering og fremtidssikring af boligerne.

• Afdelingen efter modernisering fremstår med en 
bæredygtig profil.

• At afdelingen fremstår uden byggetekniske fejl og 
mangler, samt at installationerne lever op til moderne 
krav og ønsker.

Virkemidler og nødvendige tiltag
Med udgangspunkt i ovenstående og de 
renoveringstiltag AAB afd. 20 står overfor, har 
afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ingeniører, 
arkitekter og administrationen, udarbejdet et forslag til 
en fælles Helhedsplan, som ud over renovering også 
omhandler en modernisering af afdelingen.

4. Vision

Eksisterende stueplan (Type I)

Eksisterende 1.sals plan (Type I) Eksisterende 1.sals plan (Type II)

Eksisterende stueplan (Type II)
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Hvis ikke fundamenterne bliver understøbt overalt, vil 
huset revne til evig tid. 
Ved etageejendomme og rækkehuse med fuld kælder 
er fundamentet ført ned til underkant kælderdæk. I de 
fleste tilfælde vil dette være i bæredygtigt lag. Flere 
af fundamenterne i rækkehus-kældrene er blevet 
understøbt under renoveringsprojektet, iht. bilag 
15. Der er ikke tidligere foretaget understøbning af 
fundamenter i terrænniveau.

Det er oplyst at der er et problem med rotter under 
gulvene. Forholdet skyldes med al sandsynlighed de 
lave fundamenter. Naturstyrelsen anbefaler i deres 
vejledning at der skal sikres mod rotter ned til 60 cm 
under terræn, hvilket ikke er tilfældet for bebyggelsen.
At kunne opholde sig i krybekælderen er optimalt for 
rotter da der er varmt og sikkert.

Ydervægge
Ydervæggene er bestående af 36 cm hul teglvæg. På 
et tidspunkt i 80’erne blev der indblæst mineraluld, 
men afdelingen har en oplevelse af at isoleringen i 
dag er sunket. Grundet årstiden for denne ansøgning, 
har det desværre ikke været muligt at foretage en 
termografering af forholdene så dette har kunnet 
afklares.  I 60’erne er facaderne blev pudset med 
en indfarvet cementholdig puds med groft tilslag - 
palæpuds. Originalt stod ydervæggene vandskurede 
med hydraulisk mørtel med fint tilslag. 

Ydervæggene fremstår med flere grove renoveringer 
der skæmmer ejendommen. Der er ydermere flere 

Skorstenene er generelt slidte med afskallende puds 
og revner og bør derfor renoveres. Skorstenspiberne er 
ikke lukket ordentligt af i forhold til fugle og insekter, 
hvilket giver en del gener for flere af afdelingens 
beboere, f.eks. ved reder i skorstene.

Kældre, fundamenter og lyskasser
Alle rækkehuse har kældre. De fleste kældre (94 stk.) 
består af en lille viktualiekælder, mens de øvrige (27 
stk.) har fuld kælder. Der hvor der er fuld kælder, er der 
tilhørende lyskasser. Størstedelen af lyskasserne er 
in-situ støbte med en opkant som skybrudssikre den 
tilhørende kælder, mens enkelte er udført i betonfliser, 
som bør udskiftes. 

I 2008 har man udarbejdet et renoveringsprojekt i 
afdelingen, hvor man i kælder har støbt et nyt drænet 
betondæk/terrændæk, se bilag 15 og 29 og har man 
kunnet konstatere at der manglede fundamenter og 
har måttet efterfundere de steder man skulle grave 
kælderen ud. Opgravninger viste at fundamentet alene 
var 10 cm, kun få steder var fundamenterne over 50 
cm.

Der er i forbindelse med denne ansøgning foretaget 
yderligere prøveopgravninger omkring husene i 
terrænniveau, se bilag 11. Her viser opgravningerne 
at fundamentsunderkanten for rækkehuse med 
viktualiekælder ligger ca. 30 cm under terrænniveau. 
Ydermere viser prøverne at bæredygtig jord er i en 
dybde af mellem 70 cm og 170 cm. Dette bevidner 
at rækkehusene med viktualiekælder (94 stk) ikke 
står på bæredygtigt lag og ikke har fundamenter i 
frostfridybde. 

At fundamentet ikke er i frostfridybde, betyder at huset 
vil stå og hæve og sænke sig hen over året, hvilket vil 
give revner i sokler, vægge og hovedgesimser. 
Jordbundsundersøgelserne viste også, at der er sand 
og organiske materialer i jorden under fundamentet. 
Organiske materialer i jorden vil altid forgå med tiden 
og derved vil jorden sætte sig og husene vil følge med. 

Generelt
Bygningerne er 98 år gamle, og fremtræder slidte, 
som det kan forventes af ejendomme i den alder, der 
ikke som tidligere byggerier er bygget i gode gedigne 
materialer. Netop dette byggeri er bygget med billigere 
løsninger, som kræver mere vedligehold og udskiftning 
end normalt. I en spørgeundersøgelse fra juni 2021, 
bilag 31, angav 30 % af beboere at der var problemer 
med at opvarme boligen. 

De eksisterende toilet- og badeforhold er 
utidssvarende med toilettet placeret i stueetagen og 
med soverum og badeværelse med håndvask og brus 
placeret på 1. sal. 

Eksisterende installationer, vådrum og køkkener 
er utidssvarende. Størstedelen af vådrummene er 
udført lige før vådrumsmembransløsningerne blev 
den gængse løsning og de resterende er af endnu 
ældre dato. De baderum, som er udført på 1. sal i 
starten af 90’erne, vil ikke uden drastiske ændringer 
kunne udføres så de er byggeteknisk forsvarlige. 
Flere køkkener er over 40 år gamle, hvoraf nogle er 
oprindelige forrammekøkkener med en meget lav 
bordhøjde.

Bygningerne, boligerne og friarealerne er oplagte til 
en gennemgående renovering og opdatering, således 
at der skabes gode boliger med en god og nutidig 
planløsning.

Tage
Tagene er udskiftet i midt 90’erne til røde tegl og fast 
undertag. Der opleves ikke problemer med indtrængen 
af vand og formodningen er, at tagkonstruktionen 
kan holde mange år endnu. Tagbelægningen 
ligger generelt pænt og kviste er intakte. Men 
grundet alderen bør der foretages vedligehold af 
tagbelægningen ved udskiftning af defekte tegl.

Tagvinduerne er i beboelsesetagerne med 
Veluxvinduer og i spidslofterne med GVO-vinduer. 
Veluxvinduer er i badeværelserne placeret i 
brusenichen, hvilket har medført at vinduerne flere 
steder er skadet og generelt set bør udskiftes.

De ventilerede spidslofter er flere steder blevet 
efterisoleret af beboere og benyttet til ophold, 
hvilket der ikke er tilladelse til. Udover at rummene 
ikke er godkendt til beboelse, kan efterisolering, 
skabe problemer med de fugttekniske forhold, hvis 
den ikke udført korrekt, og på sigt give skader på 
konstruktionen. Alle spidslofter skal derfor gennemgås, 
så påført isolering og beklædning bliver demonteret.

Hanebåndsgulvet er utidssvarende isoleret med 
indblæst isolering på ca. 50 mm. Selve loftslemmen 
mellem spidsloftet og 1.sal er uisoleret og giver 
dermed gener i form af kulde/træk og beskytter 
ikke imod en eventuel tagbrand. Hanebåndet skal 
efterisoleres og taglemmene udskiftes. 

5. Bygningstilstand
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Trapper
Hovedtrapper og bagtrapper (etageejendomme) er i 
acceptabel stand og kan med mindre reparationer og 
istandsættelser anvendes fremover. Udvendige trapper 
mod etageejendommene fremstår generelt nedslidte 
og bør istandsættes.  Ved istandsættelsen bør de 
føres tilbage til deres originale udtryk. Udvendige 
kældertrapper er med enkelte revner og skader og bør 
partielt renoveres.

Indvendige trapper i rækkehusene er i acceptabel 
stand og kan med mindre løbende reparationer 
anvendes fremover. Dog vil afdelingens ønske 
om badeværelse på 1. sal i stedet for stueetagen 
betyde, at der enten skal rykkes på den eksisterende 
indvendige trappe eller tages noget af det tilstødende 
værelse. Sidstnævnte udfordres af at Københavns 
Kommune ønsker at følge Designmanualen, der ikke 
giver tilladelse til etablering af nye vinduer i hverken 
gavle eller tagflader. Det betyder at værelset mere får 
status som et kammer. Dog kan der muligvis vindes 
lydhørhed for at erstatte Velux-vinduerne med mere 
tidssvarende vinduer for bevaringsværdigt byggeri.

Etageadskillelser
Ved rækkehusene er der fire forskellige 
dækkonstruktioner. Terrændæk i kælder, terrændæk 
i stueetage, etageadskillelse mellem kælder og 
stueetage samt etageadskillelse mellem stue og 1.sal. 
Terrændæk i kældre er renoveret i 2007-08 og er 
i god stand. Terrændæk i stueetager er udført som 

krybekælder. Dækket er udført som klaplag med 
trægulve på strøer i beboelsesrum. Ventilationsristen 
er placeret over indskuddet, hvilket medfører at gulvet 
er meget koldt og giver beboerne gener. 

Ifølge spørgeskemaundersøgelse, bilag 31, svarer 
44 ud af 47 beboere med krybekældre at de har 
udfordringer med koldt gulv. Dette svarer til hele 94 % 
af besvarelserne.

Der er tidligere registreret skader i form af skimmel 
på de underste dele af ydervæggene, bilag 17, 18, 19, 
20, 21, 22 og 23. Temperaturmålinger i overgangen 
væg/gulv viser meget lave temperaturer, der skaber 
de helt rette forhold for skimmelvækst. Der har på 
grund af årstiden for udarbejdelse af dette idekatalog, 
bilag 3, ikke kunnet udføres brugbare målinger af 
overfladetemperaturer på ydervægge og gulve.
For at fremtidssikre boligerne bør krybekælderen 
nedlægges og der bør udføres et nyt støbt terrændæk.

Øvrige etageadskillelser mellem kælder og stue og 
mellem beboelsesetagerne er både ved rækkehuse og 
etageejendomme i udmærket stand. 

Afløbsinstallation
Afløbsinstallationen er oprindelige faldstammer 
i støbejern, som har store problemer med 
gennemtæringer og utætheder, flere steder er der 
knækkede støbejernsmuffer og flækkede rør.
Ved etageejendommene er der problemer ved skybrud. 
De omkring liggende trapper er alle hævet over terræn, 
men de nuværende gulvafløb er ikke skybrudsikrede.

revner i hovedgesimserne. Soklerne er renoveret for 
nyligt og der er derfor ingen revner at se.

Mange beboere har i en spørgeundersøgelse, 
bilag 31, svaret at de oplever en del revner i deres 
ydervægge set indefra. Den manglende fundering af 
byggeriet skaber bevægelse i bygningerne, hvilket 
medfører revnedannelserne i sokler, indvendig 
side af ydervægge og hovedgesims. Årsagen til at 
revnerne ikke er tydelige i facadepudsen, skyldes 
højst sandsynligt, at pudsen (cementholdig) er langt 
stærkere end det underliggende murværk, der er 
opmuret med hydraulisk mørtel.

Både facader og hovedgesimser bør gennemgås og 
skaderne bør udbedres. Kælderydervæggene er i 
rækkehusene udført i insitustøbt beton, der ses kun 
mindre tegn på opfugtning med mindre følgeskader. 
I en enkelt af de besigtigede boliger, var der tydelige 
problemer med opstigende grundfugt. Der hvor 
grundfugten har skabt store problemer, bør der 
udføres fugtnedsættende indgreb, mens øvrige skader 
blot skal udbedres.

Vinduer
Alle vinduer er to-fags sidehængte udadgående 
trævinduer med sprosser og et lag glas med kitfals: 
Vinduer er oprindelige, men nogle rammer m.m. er 
skiftet løbende. Der er eftermonteret forsatsruder med 
1 lag glas. Vinduerne er malermæssigt set generelt 

velvedligeholdte på udvendig side. Beboerne står 
selv for maling på indvendig side hvilket giver en stor 
variation i vedligeholdelsesniveauet. 

Der ses flere steder skimmel i vinduesrammerne på 
indvendig side. Dette skyldes at beboerne sjældent 
åbner vinduet fordi de indadgående forsatsrammer 
gør det vanskeligt. Enkelte vinduer er med rådne 
bundrammer. Rådne og beskadigede rammer skal 
skiftes. Det er vigtigt at udtrykket bibeholdes, jfr. 
afdelingens designmanual, bilag 5.

Døre 
Hovedindgangsdøre er delvist rammedøre med udtryk 
fra 70’erne. Nogle af dørene er malede, mens andre er 
olierede. Dørenes udtryk passer ikke til ejendommen, 
men dørene er generelt i god nok stand til, at de kan 
vedligeholdes ved vedvarende oliering og maling frem 
til at de skal skiftes om ca. 10 år. 

Bagdørene til rækkehusene er skiftet løbende. Nogle 
er nyere, i stil med de originale stalddøre, mens andre 
er med udtryk af glasdøre med sprosser.
Rækkehuse med fuld kælder, har kælderdøre mod 
haver. Disse døre er i forskellige alder og udtryk. 
Dørene bør skiftes løbende og føres tilbage til den 
originale stil. Betontrin ved hoveddøre bør løbende 
vedligeholdes. 
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Varmeanlæg
Afdelingen varmeforsynes fra HOFOR med fjernvarme. 
Hovedforsyningen ligger i alle vejene og føres med 
stik ind til rækkehusene og etageboliger. Hovedhaner 
og afregningsmålere er placeret i rækkehusenes 
kælder, mens det ved etageejendommene er placeret i 
varmecentraler.  
Fra varmeunit i kælder opvarmes rækkehusene med 
et 2-strengs-radiatoranlæg med pladejernsradiatorer. 
Etageejendommene opvarmes ligeledes med 
tilsvarende radiatoranlæg. 
Varmeunits i rækkehusene og varmtvandsproduktionen 
i etageejendommenes varmeanlæg har udlevet deres 
levetid.

Vandinstallation
Rækkehusene har egne vandstik, som føres ind i 
kælder og fordeles til de to boliger. Brugsvandet 
er udført med galvaniseret stålrør fra vandstik til 
varmtvandsbeholder i kælder og op til køkken/
og under loft i stuen. Der er flere ombygninger 
og renoveringer af blandt andet køkkener og 
baderum/ toilet hvor der er anvendt flere forskellige 
materialetyper, hvilket også blev konkluderet ved 
tidligere undersøgelse af brugsvandsinstallationer, 
bilag 25. En sammenblanding af materialer skaber 
tæringer og rustangreb. 

Varmtvandsproduktionen til etageboligerne foregår 
i de 3 etageejendommes varmecentraler i kældre. 
I etageboliger er varmt brugsvand udført med 
cirkulation for sikring af korrekt varmtvandstemperatur 
ved tapstederne og for at sikre, at det varme 
brugsvand kommer hurtigt til tapstederne.
Alle lejligheder er forsynet med koldt og varmt 
brugsvand. 

Brugsvandssystemet er udført som et nedre fordelt 
anlæg, med hovedledninger for det varme brugsvand 
og cirkulation, samt koldt brugsvand fremført i kælder. 
Brugsvandsinstallationens hovedledninger og 
stigstrenge er udført i galvaniserede stålrør, og 

vurderes generelt at være over 30 år gamle. Der 
er derfor stor sandsynlighed for at rørsystemet har 
indvendige korrosionsskader og kalkbelægninger og 
det bør derfor skiftes. 

Kloak
Bebyggelsens afløb i jord er etableret som 
fællessystem med regnvand og spildevand i samme 
rør. Kloakken er gennemgået en stor renovering i 
2009, men ud fra TV-inspektion fra 2018, bilag 24, er 
det tydeligt at der er ca. 71 % af kloakinstallationen 
som er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. 
At kloakken stort set står til en totaludskiftning 
efter en periode på lidt over 10 år, betyder at 
kloakrenoveringen har slået fejl og afdelingen vil få 
uventet stor ekstra udgift til en bygningsdel de har 
vedligeholdt.  

Gennemgang af tv-inspektionen viser, at en 
udskiftning af afdelingens kloakinstallationen er 
nøjagtig lige så omkostningstung, som at renovere den 
renoverede kloakinstallation og rette op på de fejl der 
er lavet. 

Ventilation
Rækkehusene er forsynet med naturlige 
ventilationsaftrækskanaler fra badeværelserne, 
toiletterne og køkkenerne udført i murede kanaler. Der 
er flere steder sat forskellige klapventiler og riste foran 
aftrækskanalerne.

     

Der er ligeledes oplyst, at der flere steder i rækkehuse 
er monteret gulv eller lignende over den naturlige 
aftrækskanal, således, at den ikke har aftræk til det fri.
Andre klager over, at der kommer dyreekskrementer 
og skidt ned gennem skorsten.

I etageboligerne er der i forbindelse med renovering 
i 1982-1984 monteret fælles mekanisk udsugning 
fra alle de oprindelige kanaler for naturligt aftræk, og 
udsugningsventilatorer er placeret på lofterne. Der 
findes ingen erstatningsluftventiler (spalteventiler) i 
vinduerne for tilvejebringelse af frisk luft. 

Generelt vurderes ventilationsforholdene ikke at være 
tilfredsstillende. I flere boliger ses der tegn på skimmel 
i badeværelser eller ved forsatsruderne som tegn på 
dårlige ventilationsforhold.

Elinstallation
Elinstallationerne er en blanding af installationer fra 
bygningernes opførelse og nye installationer. Der er 
gennem tiden blevet foretaget løbende udskiftning af 
defekt materiel og ledninger, men der er stadig ældre 
installationer i bebyggelsen heriblandt få stofledninger. 
Generelt er stikkontakter, afbrydere og lampeudtag af 
nyere dato.

El-tavlerne er primært fra 60’erne og 70’erne. 
Beskyttelsesrelæerne varierer fra bolig til bolig og 

fremstår primært som gamle HFI-relæer.
Flere steder i bebyggelsen er der gamle blyledninger til 
telefoner som ikke længere er i brug. El-installaitoner i 
boliger bør gennemgås, udskiftes og opdateres. 
Kapaciteten i el-tavlerne er ikke opgraderet løbende 
i takt med de øvrige installationer og er derfor 
utidssvarende.

På facaden ved boligernes hoveddøre er udvendig 
belysning placeret. Under halvdelen af husene 
har belysning ved hoveddøren. På etagebygninger 
er der monteret belysning ved indgangsdøre, i 
portgennemgange, ved gårdarealer og på stier. 

Belysningsarmaturerne på stier og gårdarealer er 
utilstrækkelige i forhold til at skabe et trygt miljø, 
placering kan ses ved bilag 30.
Belysning på rækkehuse og fællesarealer bør udskiftes 
og opgraderes.

Friarealer og adgangsarealers tilstand
Ejendommens friarealer består af mindre forpladser 
til etageejendommene, nogle tørrepladser 
omkring etageejendommene, en antenneplads 
samt en lille plæne foran ejendomskontoret og 
et asfaltbelagtområde, der i dag benyttes til 
affaldshåndtering udfor det nedlagte bageri/købmand. 
Der er ikke på disse friarealer, borde eller bænke. Der 
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6. Særlige undersøgelser
er to stiforbindelser i hver sin ende af bebyggelsen og 
vejearealer med fortove m.v. 
Vejnettet består af en gennemgangsvej gennem 
bebyggelsen med nogle stikveje. Alle vejene 
tilhører ejendommen og er med dårlig asfalt, som 
bør repareres for huller og revner, Afdelingen har 
i øjeblikket påbud fra Kommunen om at renovere 
belægningen i Ellevangen. 

På Baunevangen er der placeret enkelte fartbump for 
at sikre de bløde trafikanter

Der er også indrettet med fortove og udført inddelinger 
for parkering langs vejen. Ned ad stikvejene 
er der ikke fortove. Selvom der ikke er afsatte 
parkeringspladser på stikvejene, bliver de flittigt 
benytte som holdeplads for bilister. 

Alle beboere har adgang til deres egen private have. 
For rækkehusene er der have både foran og bagved 
huset. 
Langs vejnettets stikveje er der mulighed for at få lavet 
LAR, i form af vandrender og forsinkelsesbassiner, 
som giver liv til de i dag asfaltbelagte tunger. 
Forhaverne er små og uden mulighed for andet end 
mindre ophold. 

På forpladserne til etageejendommene er der er 
etableret små bede. Belægningerne i gårdrummene er 
med lunker og belysningen er begrænset.

Foreningens antenneplads er uden adgang for 
beboerne og står ubenyttet hen. Her er muligheder 
for at skabe et værdifuldt rum til leg og ophold, 
nyttehave eller lign.  Langs stierne er der generelt en 
dårlig belysning, som bør opgraderes således, at der 
kommer et mere tryghedsskabende miljø.

Affaldshåndtering
Affald henkastes dels i skraldeskure placeret ned mod 
etageejendommene, og dels i skraldebeholdere ved 
de enkelte huse. Yderligere er der opsat containere 
langs den ene stiforbindelse, samt ved en større 
affaldsstation. Den store affaldsstation er placeret 
centralt beliggende midt i bebyggelsens hjerterum. 
Den større affaldsstation er placeret for tæt på 
bygning i forhold til brandkravene og placeringen 
medfører at de fleste beboere har for stor afstand til 
kildesorteringen.

Fællesbebyggelse
Der er ikke nogen fællesbebyggelser i ejendommen. 
Der er på matriklen to lokaler, betegnet som 
erhvervslokaler, der benyttes af driften. Standen 
af disse lokaler er tilsvarende den resterende 
bygningsmasse.

Boliger / Boligtyper
Bebyggelsen består af 155 boliger fordelt med 121 
rækkehuse og 34 etageboliger. Rækkehusene 
Består primært af to typer. Type I som er 4 
værelsesboliger af ca. 80 m2, mens type II generelt er 
5-værelsesboliger af ca. 105 m2. Køkkener i type I er 
generelt små, mens de er mere rummelige i de øvrige 
rækkehuse.

Opholdsstuer og værelse har gode størrelser. Toiletrum 
er placeret i stueetagen under trappen, og er på 
størrelse med et typisk Københavner toilet. I 90’erne 
er der i de fleste boliger indrettet baderum på 1.sal 
i et eksisterende pulterkammer med skråvægge. 
Baderummet er generelt set uden toilet. I enkelte af de 
største boliger er der etableret toilet i baderummet på 
1. sal.

6.1. Miljøscreening
DMA har i maj 2021 foretaget en indledende mil-
jøscreening i udvalgte boliger i både etageejendom-
mene og i rækkehusene, bilag 12. 
På badeværelser er der konstateret tungmetaller i 
fliser på vægge og gulv.

Desuden er der taget et antal malingprøver fra boli-
gerne, som er undersøgt for PCB og tungmetaller. Der 
er konstateret en mindre mængde PCB og en større 
mængder tungmetaller i næsten alle prøverne, så de 
ved renoveringer skal håndteres som farligt affald. Der 
er dog også prøver hvor indholdet af PCB og tungmet-
aller medfører, at der er tale om forurenet affald, som 
skal håndteres.

Der er ligeledes taget prøver for asbestholdige mate-
rialer. Her er der generelt ikke fundet asbest i isolerin-
gen i rørbøjninger, fliseklæb, aftrækskanaler, terrazzo 
eller fliser. Dog er der på et badeværelse med fliser af 
ældre dato fundet asbest. Dette vil kun være tilfældet i 
meget få badeværelser.

De aktuelle resultater indikerer, at der særligt i 
henseende til asbest og tungmetaller vil være 
påkrævet specielle tiltag vedrørende håndtering, 
sanering og bortskaffelse af de berørte materialer.
Inden en renovering, skal der udføres en komplet-
kortlægning af miljøskadelige stoffer før end renover-
ingsarbejderne påbegyndes.

6.2. Geoteknisk undersøgelse
Boregruppen A/S har juni 2021 foretaget en indle-
dende geoteknisk undersøgelse af enkelte rækkehuse 
og etageejendommene, bilag 12. Den geotekniske 
undersøgelse er baseret på 5 boringer, i bebyggelsen 
og 5 gravninger til fundaments underkant.
Der er udført 5 boringer til 3 m under terræn.

I boring 1 fra terræn træffes der 0,0 – 1,2 m fra 
terræn aflejringer af blandet fyld. Herunder træffes der 
moræneler.

I boring 2 fra terræn træffes der 0,0 – 2,2 m fra 
terræn aflejringer af blandet fyld. Herunder træffes der 
moræneler.

I boring 3 fra terræn træffes der 0,0 – 0,6 m fra 
terræn aflejringer af blandet fyld. Herunder træffes der 
moræneler.

I boring 4 fra terræn træffes der 0,0 – 1,62 m fra 
terræn aflejringer af blandet fyld. Herunder træffes der 
moræneler.

I boring 5 fra terræn træffes der 0,0 – 1,9 m fra 
terræn aflejringer af blandet fyld. Herunder træffes der 
moræneler.

Ved de udførte fundamentsunderkantsgravningerne er 
følgende konstateret:

— Ved etageejendommene Pilevangen og Egevan-
gen var FUK 2,2-2,5 m under terræn, hvilket omtrent 
er samme højde som kælderen, derved er der ikke 
fundamenter under etageejendommene. Der er des-
værre ikke fundet nogen snittegninger af eksisterende 
etageejendomme, som dokumenterer kælderhøjden. 
Bæredygtig fundamentsdybde ligger iht. Boringerne 
omkring 2,3 m. Så muligvis er etageejendommene 
heller ikke funderet på bæredygtig bund.

— Ved rækkehuse med terrændæk (m. Viktual-
iekælder, 94 stk.) var FUK 0,3-0,35 m under terræn, 
hvilket betyder at de hverken har fundamenter til 
frostfri dybde eller er funderet på bæredygtig bund, 
som blev fundet imellem 0,7 –1,5 m under terræn.

— Ved rækkehuse med fuldkælder var FUK 2,0 m 
under terræn, På de oprindelige tegninger er kæl-
derhøjden angivet til 1,75 m, men det er den ikke. 
Kælderhøjden er ca. 2,0 m. Hvilket betyder, at der ikke 
oprindeligt var fundamenter under kælderen. Her er 
dog sporadisk efterfunderet iht. bilag 15. 
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7.1. Opretnings-, forbedrings- og 
vedligeholdelsesarbejder

Tage
Tagkonstruktioner og -belægninger eftergås. 
Skorstene eftergås. Der udføres efterisolering af 
hanebåndsspær og udskiftning af loftslemmene. Alle 
spidslofter bør eftergås for beboeres egne isoleringer 
og pladebeklædninger. Tagrender og tagnedløb 
eftergås.

Et forbedringsarbejde vil være at inddrage dele af 
spidsloftet i rækkehusene til hems og åbne delvist op i 
kip, samt benytte det resterende tagrum til boligernes 
nye mekaniske ventilationsanlæg. I den forbindelse vil 
dele af taget (spidsloftet) blive efterisoleret til nutidens 
krav.

Kældre og fundamenter
Kældre eftergås for mindre fugtskader. 
Fundamenter er i forhold til de geotekniske 
undersøgelser ikke oprindeligt udført til frostfridybde 
eller bæredygtigt bund. Der er understøbt flere steder 
i rækkehusenes kældre. Der mangler dog stadig 
understøbning af fundamenter ved dæk i terrænniveau, 
hvilket udføres i forbindelse med helhedsplanen. 

Ydervægge
Facader, taggesimser og kviste eftergås og skader 
udbedres.

Døre og vinduer
Udvendige døre er i acceptabel stand dog ikke i det 
oprindelige udtryk. Når standen tillader det bør de 
derfor udskiftes til døre med et mere oprindeligt 
udseende, der passer til bebyggelsen. 

Indtil da skal der foretages løbende oliering og 
maling. Kælderdøre ved rækkehusene er ligeledes af 
varierende udtryk og bør skiftes til nye i samme udtryk 
som de originale.

Vinduer er de originale som generelt er i acceptabel 

stand. Rådskadede bundrammer skal udbedres ved 
udskiftning af rådne dele med nye i samme stil som 
vinduet. 

Forsatsrammer skiftes til nye optoglas, forsatsrammer, 
der har en bedre isoleringsværdi, men ikke mindst 
en bedre brugerværdi, da glassets sider fastgøres på 
selve ramme og derved åbnes med når man åbner 
vinduerne. 

Dette vil medføre at beboerne oplever færre gener ved 
at åbne vinduerne. At skifte til optoglas er i tråd med 
beboernes ønsker udtrykt i visionskataloget, bilag 7.

Udvendige trapper
Der foretages udskiftning af udvendige trapper til 
gårdrummene ved etageejendommene. 

Kældertrapper til etageejendomme og rækkehuse bør 
udbedres for mindre revner og skader.
Trapper til rækkehuses forhaver vedligeholdes 
løbende. 

Hovedtrapper og bagtrapper
Der foretages reparation af småskader i 
trappeopgange og alle opgange maleristandsættes.

7. Renoveringsforslag / indsatsområder
Ud fra bygningernes revnemønstre, fyldlagstykkelser 
og det funderingsniveau, som blev konstateret ved 
boringerne, må det forventes at store dele af de eksis-
terende fundamenter (eller manglende fundamenter er 
udført på fyldlag.

Skal der ske standsning af sætningsskader eller eta-
bleres et isoleret terrændæk, så skal der ske under-
muring af eksisterende fundamenter.
De konstaterede fyldlag betyder forøgede omkost-
ninger til fundering.

Med uændrede forhold må der forventes løbende ved-
ligehold af sokler, hovedgesimser og revner i vægge.

6.3. TV-inspektion
Thorskilde A/S har i november måned 2018 gennem-
ført en omfattende tv-inspektion af kloaksystemet 
i AAB afd. 20, bilag 24. Rapporten er i maj 2021 
gennemgået af Holmsgaard ingeniører, der kan 
konstatere, at der findes en del forskudte samlinger, 
aflejringer i stor stil og konstruktionsændringer i 
kloaksystemet.

71 % af kloaksystemet er i så dårlig stand, at det skal 
udskiftes/renoveres til trods afdelingen var igennem 
en meget stor kloakrenovering i 2012. Da afdelingen 
allerede 10 år efter kloakrenoveringen må igangsætte 
en ny renovering/udskiftning af hele kloakanlægget i 
afdelingen, kan man konstatere, at kloakrenoveringen 
ikke er udført fagligt korrekt.
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Renovering af betontrin ved opgangsdørene udbedres 
for revner løbende.

Etageadskillelser
Krybekældre i rækkehuse nedlægges og der støbes 
et nyt isoleret terrændæk. Riste i sokler lukkes. 
Dette løser både udfordringer med skimmel samt 
udfordringerne med rotter og giver samtidigt en 
bedre klimaskærm og dermed et bedre indeklima for 
beboerne.

Varmeinstallationer
Varmecentraler renoveres og opgraderes i det omfang 
det er nødvendigt med nye varmeunits og nye anlæg 
til varmtvandsproduktion.  

Varmeanlæggets suppleres med gulvvarme i det nye 
terrændæk, for at opnå en mere jævn varmefordeling 
ud til alle ydervægge, så risikoen for skimmel 
mindskes. Derudover øger det komforten i boligen.

Vand- og afløbsinstallationer
Alle installationer udskiftes og opgraderes. 
Placering flyttes i forbindelse med ny indretning 
af baderummene til en mere hensigtsmæssig 
placering. Gulvafløb i etageejendommenes kældre 
skybrudssikres. 

Kloak
Der er foretaget en TV-inspektion af kloaksystemet for 
afklaring af tilstanden. TV-inspektion viser at kloakken 
skal udskiftes i sin helhed. Med en udskiftning tages 
der også hånd om foreningens problem med rotter i 
forbindelse med kloakkerne.

Ventilation 
I alle boliger installeres mekanisk ventilation med 
indblæsning og udsugning. Ventilationsanlæg udføres 
med varmegenvinding i henhold til gældende krav. 
Ventilationen skal være med til at give et bedre 
indeklima og mindske risikoen for skimmel.

Elinstallationer
I alle boliger opgraderes og renoveres elinstallationen 
i nødvendigt omfang, så den opfylder nugældende 
krav og behov. På stier og pladser samt ved 
alle rækkehusenes hoveddøre udføres der nyt 
belysningsanlæg for at skabe et mere trygt miljø.

Badeværelser
I forbindelse med udarbejdelse af denne ansøgning 
har der været mange overvejelser om hvorvidt 
badeværelser bør være i stuen eller på 1. sal hvor 
soverummene er. Uanset placering oppe eller nede, er 
der enighed om at etablere badeværelser med både 
toilet, håndvask og brus. 
Samtidig vil den mest optimale løsning være at have 
adgang til toilet på begge etager. Begge løsninger er 
medtaget i idékataloget. Overvejelser, udfordringer og 
ønsker for begge løsninger har været følgende:

Badeværelse i stueplan, toilet på 1. sal
Placering af badeværelse i stueplan, vil gøre boligen 
mere “langtidsholdbar” for beboeren i det man vil 
kunne blive i sin bolig hvis man er gangbesværet. 

Badeværelset kan etableres i stueplan, her vil det være 
kompakt, men kunne indeholde alle 3 funktioner. Det 
kan placeres indenfor de eksisterende rammer, ved at 
man tager en del af opholdsrum og køkken.

Løsningen fungerer godt i Type II husene, som har 
relativt store tilstødende beboelsesrum. Om løsningen 
fungerer i type I husene, hvor køkken og beboelsesrum 
er mindre, er der delte meninger om.

Rent byggeteknisk kan badeværelserne løses godt og 
opfylde gældende regler og vådrumsanvisning.

Badeværelse på 1. sal og toilet i stueplan
En fortsat placering af badeværelserne på 1. sal, vil 
kræve en række byggetekniske ændringer, for at 
badeværelserne kan blive fornuftige og opfylde regler 
og vådrumsanvisning.

I dag indeholder badeværelserne fra 90érne kun 
håndvask og brus. Bruseområdet er placeret inde i 
ovenlysvinduet.

For at etablere badeværelse med toilet kræver det 
at rummet udvides. Det kan enten ske ved at gøre 
rummet længere eller gøre rummet bredere. For 
at rummet kan gøres længere, skal hele kvisten 
inddrages i badeværelset. 

Det betyder at værelset ved siden af bliver uden 
dagslys og ændres fra værelse til kammer. For at der 
kan komme dagslys i rummet, vil der skulle monteres 
et ovenlys i den skrå tagflade mod gårdsiden.

Københavns Kommune er blevet forespurgt om dette 
ved et dialogmøde, og deres umiddelbare holdning er, 
at det i henhold til designmanualen ikke kan lade sig 
gøre.

Alternativt kan baderummet gøres bredere, dette vil 
imidlertid betyde, at skorstenen skal fjernes på 1. sal, 
og ekstra forstærkning til bæring af skorstenspiben på 
spidsloftet skal udføres, sammen med at trappen skal 

trækkes længere tilbage mod indgangsfacaden. 
Der er kun mulighed for at trappen rykkes en 20-
30 cm, medmindre der skal væsentlige ændringer 
i stigning og grund, hvilket vil forringe trappens 
gangbarhed. 

Løsningen er væsentlig fordyrende for 
badeværelsesetableringen, men umiddelbart den 
løsning der tiltaler byggeudvalget mest. 

I det nuværende badeværelse vil man ikke kunne 
udføre et godt og brugbart badeværelse med alle 3 
funktioner, uden at løsningerne bliver byggeteknisk 
dårlige. Enten skal man, som i dag, bade inde i et 
ovenlysvindue, hvilket ødelægger vinduet (som det 
allerede er sket i dag) - eller også skal bruseren 
placeres i døråbningen, hvilket heller ikke er optimalt.

Køkkener
Køkkener i rækkehuse, hvor der er eksisterende 
krybekældre, skiftes. Køkkener i de øvrige boliger, som 
er mere end 40 år, skiftes ligeledes. Øvrige køkkener 
skiftes løbende. 
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7.2. Fællesarealer (Miljøforbedrende tiltag)
Fælleslokale
I det gamle bageri, som i dag kun er tilgængeligt for 
driften, er der rum til at lave et fælles aktivitetshus 
centralt beliggende i bebyggelsen og i forlængelse af 
en opholdsplads såfremt affaldsløsningen bliver flyttet 
og gjort decentral. 

Det gamle bageri ligger centralt midt i afdelingens 
hjerte. Ved at begrænse driftens værksted, kan der 
frigøres plads til at lave det fælleslokale for foreningen 
som beboerne sukker efter. 
Samtidigt ønskes det at flytte driftens kontor i det 
gamle asyl til det nye aktivitetshus for at få plads til 
at etablere badefaciliteter til personalet samt frigøre 
plads til flere mødesteder i bebyggelsen.

Ved at skabe et fælleslokale for foreningen bliver 
der mulighed for at udvikle deleordninger og 
genbrugsordninger - byttecentral, værksted hvor 
man kan reparere ting, klubaktiviteter med forskelligt 
håndarbejde og lignende.

Udearealer
I forbindelse med renoveringen ønskes, ud over en 
generel revitalisering af udearealerne, også tiltag til 
at styrke og forstærke sammenholdet i bebyggelsen. 
Dette gøres blandt andet ved at aktivere bebyggelsens 
hjerte i mødet mellem Bavnevangen og Tjørnevangen, 
hvor der i dag bl.a. er driftskontor og affaldsstation. 

Visionskataloget formidler beboernes ønske om at 
der etableres et grønt udeareal med borde og bænke 
foran det nye aktivitetshus (der hvor affaldspladsen er 
placeret i dag).

Arealet skal både kunne benyttes med direkte adgang 
fra fælleslokalet og som et fælles areal, hvor der kan 
placeres borde og bænke, så man både kan gå ud til 
det direkte fra aktivitetshuset, men også at man kan 
bruge det som et fælles areal, hvor man kan mødes 
og have nogle hyggelige stunder sammen på tværs af 
afdelingen.

Rundt på stier og pladser laves tryghedsskabende 
belysning og antennepladsen bliver tilgængelig for 
beboerne hvor der vil være fælles drivhuse, borde og 
bænke og plads til ophold og leg.

Langs stikvejene laves der vandrender, der kan 
fungere som en lokal afledning af regnvand, som 
munder ud på forpladserne og anvendes rekreativt. 
Ved gårdrummene placeres bænke der inviterer til 
ophold.

De primære mål er:
• Fælles mødested for foreningens beboere.
• Nye lege- og opholdspladser
• Tryghed på stierne 
• Lokal afledning af regnvand

Lege og opholdsarealerne 
Lege- og opholdsarealer indpasses i de nye 
friarealer foran fælleslokalet, arealet foran det 
nuværende driftskontor og antennepladsen. Mindre 
opholdspladser bliver etableret i gårdrummene ved 
etageejendommene. Arealet ved antennepladsen 
tænkes i fremtiden som et fælles rekreativt areal, der 
enten kan benyttes til fælles drivhus, pentaquebane, 
lege redskaber mm. 

I det grønne areal opstilles borde og bænke, så man 
her også kan mødes uforpligtigende på tværs af 
naboskab.

Afdelingen har i deres visionskatalog, bilag 7, ønsket 
der skulle skabes flere rum der kan benyttes til 
fællesskaber.

Tørrepladser ved etageejendommene
I visionskataloget er der et ønske om, at 
tørrepladserne ved etageejendommene i fremtiden 
kan bruges mere rekreativt, til f.eks. arealer med 
ude-træningsudstyr, samtidigt med, at de forsat kan 
benyttes til tørrepladser.

Bebyggelsesprocent
I de private haver er der i dag mange som har bygget 
overdækninger. Flere af overdækningerne følger 
ikke de gældende brandkrav og der er ikke søgt 
byggetilladelse hos kommunen. Bebyggelsesprocenten 
er allerede så høj, at det er meget begrænset hvor 
meget beboerne kan få lov til at bygge i haverne. 

For at give beboerne et rekreativt område bygges der 
pergolaer i haverne og der tilbydes mulighed for et nyt 
“skur” i hver have, som opfylder brandkravene og den 
bebyggelsesprocent som kommunen vil godkende. Et 
“skur” kan være: Skur, drivhus, overdækning eller lign.

Den tilladte bebyggelsesprocent for ejendommen er 
på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Bebyggelsen 
består delvist af rækkehuse (10.703 m2), delvist 
af etageejendomme (2.426 m2) samt af originale 
sekundære bebyggelser (1.645 m2) så som 
rækkehusenes mellembygninger og de originale 
vaskehuse. 

Bebyggelsesprocenten for rækkehuse er iflg. 
bygningsreglementet på 40%, mens den for 
etageejendomme er 60 %. Da hele foreningen er 
bygget på det samme matrikulære areal (33.234 
m2) vil det give mening at bebyggelsesprocenten 
blev fastlagt som et vægtet areal af mængden af 
rækkehuse og mængden af etageejendomme. 

Ved en vægtet fordeling mellem rækkehuse 
og etageejendomme vil en formodet tilladt 
bebyggelsesprocent være 43,7 % for området. 

Ser man udelukkende på de originale bebyggelser 
og de af beboernes skure (3 stk.) der har 
modtaget byggetilladelser, er den nuværende 
bebyggelsesprocent iht. BBR 44,5 %. Hvis man tilføjer 
arealerne af de sekundære bebyggelser som beboerne 
har opført (710m2) ender bebyggelsesprocenten på 
46,6 %.

For at kunne give beboerne det liv der ønskes i 
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bebyggelsen, hvor beboerne får mulighed for et 
drivhus eller et skur i haven på ca. 6 m2 bør den 
tilladte bebyggelsesprocent for matriklen fastlægges 
på 47,5 % ved kommunen.

Beplantning
Generelt er der ikke meget fælles beplantning i 
bebyggelsen. Langt de fleste buske og træer tilhører 
de enkelte boliger og de står selv for vedligeholdelsen 
af dem. 

I forbindelse med etablering af nye attraktive gårdrum 
ved etageejendommene, samt antennepladsen 
og arealet ud for det nye fælleshus, etableres 
der nyplantning, der skal være med til at give en 
variation i plantninger over året, være frodige og 
vedligeholdelsesvenlige.

Beplantningen suppleres med mindre og blomstrende 
træer, de står i grupper i de grønne arealer. Om foråret 
vil det give området en særlig karakter. 
Ved opholdspladserne suppleres med bede, der 
indeholder en større variation planter/ blomster der 
kræver lidt mere vedligeholdelse. 

Det kan være bede og højbede med stauder og 
blomstrende buske eller frugtbuske og krydderurter, 
som beboerne kan have glæde af. Det er mindre og 
koncentrerede arealer, som er med til at give en stor 
variation og et frodigt miljø.

LAR og skybrudssikring
Et stort fokuspunkt i hele København er at få håndteret 
det fremtidige øgede antal skybrud på en hensigtsfuld 
måde. Et vigtigt element er her at få håndteret 
regnvandet lokalt og derved aflaste det kommunale 
ledningsnet, i daglig tale refereret som LAR. 

Dette er også et stort ønske for Den Engelske 
Haveby, som flere gange har været præget af skader 
ved skybrud særligt nede ved etageejendommene. 
Afdelingen har allerede taget de første skridt 
mod skybrudssikring, ved at hæve opkanten på 
kældertrapperne og på flere af lyskasserne, samt 
give mulighed for at opsamle regnvand ved at lede 
tagvand til regnvandsbeholdere (Klap placeret på 
nedløbsrørene). For at sikre afdelingen endnu bedre 
skal der under helhedsplanen laves højtvandslukke på 
gulvafløb i etageejendommene. 

Ydermere vil de gerne bidrage til at få håndteret 
regnvandet lokalt. Dette ved både at nedgrave faskiner 
samt ved at inddrage vand som et rekreativt element 
ved vandrender, som føres ned til etageejendommenes 
gårdrum i nogle forsinkelsesbassiner. 

Driftsforhold og affaldsløsning
Den nuværende benyttelse af foreningens 
fællesarealer er i dag primært forbeholdt driften. Dette 
ses blandt andet ved affaldspladsen i bebyggelsens 
hjerte, ved krydset mellem Bavnevangen og 

Tjørnevangen, samt benyttelsen af det gamle 
erhvervslejemål (bageri), som et værksted for driften 
samt ved antennepladsen som benyttes til oplag. I 
flere år har der ved ejendommen været placeret en blå 
container udenfor det gamle bageri til brug for driftens 
maskinel. 

Der ønskes at frigøre driftens tilegnede plads til at 
lave fællesarealer for beboerne beskrevet under 7.2 
Fælleslokale og Udearealer.

Der vil i det nye fælleshus være plads til at 
lave et mindre kontorområde samt toilet- og 
omklædningsforhold for 2 driftsmedarbejdere 
og dermed gøre plads til de påkrævede 
velfærdsforanstaltninger som driftspersonalet mangler 
i dag. 

For at kunne fjerne den blå container fra forpladsen 
til bageriet skal der laves et skur. Dette placeres for 
enden af Ellevangen. 

Affaldshåndteringen ønskes fremtidigt at kunne 
fungere via nedgravede molokker. 

Ved at lave nedgravede decentrale løsninger, er det 
muligt at etablere affaldsøer tættere på beboerne 
og samtidigt frigøre pladsen til fællesarealer og 
mødesteder for foreningens beboere i bebyggelsens 
hjerte. 

Den nuværende affaldsstation med dagrenovation er 
ikke godkendt af Københavns Kommune, og der er er 
ikke noget område til storskrald.

Afdelingen ønsker at forsætte med den 
storskraldsordning de har i dag, hvor de 2 gange om 
året bestiller en container til storskrald. Umiddelbart 
er dette ikke en løsning som Københavns Kommune 
bifalder, da forholdet ikke opfylder DGNB kravet til 
Sølv. Der skal derfor skabes et område hvor storskrald 
kan placeres og afhentes, dette lader sig kun gøre 
forenden af Ellevangen.

7.3. Ombygning og modernisering
Det er ikke muligt at ændre boligtyperne radikalt, 
hvilket heller ikke er et ønske fra beboerne, som 
generelt er glade for indretningen af boligerne. Der 
er dog mulighed for at lave mindre justeringer som 
medfører, at man kommer til at stå med et boligtilbud 
med en mere tidssvarende indretning, der kan 
konkurrere med andre tilbud på boligmarkedet. 

De primære mål er:
• At skabe mere rummelige og tidssvarende 

baderum med plads til både toilet og bad i samme 
rum.

• At skabe mere rummelige og tidssvarende 
køkkener med mulighed for at etablere 
køkkenalrum.

• At skabe mere tidssvarende og rummelige boliger 
ved at have mulighed for at sammenlægge 
stuerne.

• At skabe en bedre udnyttelse af boligen ved at 
lave dele af tagrum om til hems.

• At skabe et sundere og behageligere indeklima 
med et nyt ventilationssystem og gulve med bedre 
varmeisolering.

Lejlighed i etageejendom med toilet på trappeopgang, 
ombygges så toilet/baderum bliver en integreret del af 
boligen.
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Toilet/baderum forøges og fornys med toilet, 
vask og bruseniche. Alle overflader udføres 
med vådrumssikring og robuste overflader. Alle 
installationsgennemføringer fjernes fra vådzonen.
Der udføres nye installationer og ventilationsanlæg.
Der udføres nye køkkener med nye installationer og 
mekanisk ventilation.
Der etableres mulighed for at køkken kan lukkes op 
mod spisestuen, så der kan blive køkkenalrum for dem 
der måtte ønske dette. Visionskataloget beskriver et 
ønske om mulighed for et samtalekøkken.  

Værelser, opholdsrum tilpasses de nye planer.
Overflader behandles hvor der er foretaget ændringer.
El- og netværksinstallationer opgraderes til nutidige 
normer.

For at skabe bedre og mere tidssvarende boligforhold 
har muligheden for at flytte havedøren i stueplan 
og etablere nye tagvinduer mod gårdsiden været 
en del af de indledende designforslag. Forholdene 
er forhåndsdrøftet med Københavns kommune, der 
ikke umiddelbart ser velvilligt på løsningen, da det 
ødelægger bygningernes symmetri og derfor strider 
imod den designmanual, der netop er vedtaget.

7.4. Radon
I forbindelse med den tidligere helhedsplansansøgning 
fra 2013 er det oplyst, at der er problemer med radon 
i afdelingen. Forholdet er beskrevet som “Da der 
kun er et tyndt klaplag mod jorden, er beskyttelsen 
mod radon begrænset og det er nødvendigt, at der er 
ventilation under gulvet for at begrænse opstigning af 
radon til beboelsen.”

Under det indledende arbejde med projektering af 
kloakprojektet i 2009, har man udført en række 
forundersøgelser, heriblandt nogle radonmålinger 
i bebyggelsen, se bilag 16. Målingerne er udført af 
Moe & Brødsgaard i 2007 og er medtaget som bilag i 
helhedsplanen.  Målingerne havde til formål at afklare 
mængden af radon i afdelingens kældre.

Der blev målt i 10 kældre og heraf havde de 3 
kældre forhøjet radon niveau. Disse 3 boliger lå 
alle i afdelingens sydvestlige hjørne. Ellevangen 
30, Pilevangen 26 og Tjørnevangen 29 her var alle 
målinger over de 200 Bq/m3, der var grænsen på 
daværende tidspunkt.
Siden hen er grænset ændret ti 100 Bq/m3. Hvis 
grænsen havde været 100 Bq/m3 på daværende 
tidspunkt havde værdierne været forhøjet i 5 boliger.

Det daværende kloakprojekt, omfattede også dræning 
af viktualiekældrene, der af hensyn til fugt fik etableret 
et nyt drænet dæk med pumpebrønd i alle rækkehuse. 
Man valgte på daværende tidspunkt ikke at gøre 
yderligere radonsikrende tiltag ud fra den betragtning 
af viktualiekældrene ikke anvendes til ophold.
I forbindelse med 5-års eftersynet i juni 2013 gentog 
man radonmålingerne i de 3 huse.

I 2 af husene Ellevangen 30 og Tjørnevangen 29 var 
målingerne steget med mere end 100 Bq/m3 pr. bolig. 
I den sidste bolig var niveauet faldet med mere end 
200 Bq/m3, dog stadig med et niveau over 200 Bq/m3. 
Efterfølgende blev det drøftet om stigningen kunne 
tilskrives renoveringen af gulvene. Men forholdet blev 
ikke afklaret nærmere. 

Det er hensigten at forholdet omkring radon skal 
undersøges både i opholdsrum i kælder og i 
stueetagens beboelsesrum under denne helhedsplan. 
Det har dog ikke været muligt da radon-målinger bedst 
udføres i vinterhalvåret, medens undersøgelserne 
af afdelingens tilstand først er udført forår og 
sommer 2021. Vi vil derfor anbefale, at man inden 
igangsættelse af helhedsplanen udfører supplerende 
undersøgelser i vinterperioden.

Løsning af radonproblematikken kan enten ske 
ved bortventilering af radon eller ved at ændre 
terrændækket til en tung radonsikker dækkonstruktion.
Bortventilering er af flere grunde ikke mulig i de 
eksisterende terrændæk. Der kan ikke etableres sug i 
et kapillarbrydende lag, da dette ikke findes i en 100 

år gammel terrændækskonstruktion. 

Derudover vil det være problematisk at skabe et 
undertryk under gulvet, for at suge radon væk. På 
den måde vil man kunne få ledt varm fugtig rumluft 
ned under gulvet og der vil kunne opstå kondens og 
temperaturændringer i konstruktionen, hvilket kan 
medføre at terrændækket rådner op.

Hvis det viser sig, at der er problemer med radon, bør 
man overveje at supplere med et radonsug i den nye 
tunge radonsikrede dækskonstruktion.

7.5. Skimmel
Igennem årene har der løbende været problemer 
med fugt og skimmel i afdelingen, se bilag 17, 18, 
19, 20, 21, 22 og 23. Årsagen til problemerne har 
været en blanding af boligernes konstruktion og 
brugeradfærd, som ikke harmonerer med den adfærd 
og brug af boliger, vi har i dag. Derudover tyder nogle 
af skimmelproblematikkerne ligeledes på skader, som 
kan have opfugtet bygningsdelen og på den måde 
have været medvirkende til at skimmel opstår.

I forbindelse med vores registreringer, er vi kun 
stødt på skimmelproblemer i begrænset omfang. Det 
kan selvfølgelig skyldes, at vi tilfældigt har valgt de 
problemfrie boliger.

Vi mødte synlig skimmel i vådrum, hvor udluftningen 
har været dårlig, på overflader ikke har været egnet til 
vådrum eller opad kolde ydervægge i rum der har øget 
fugtbelastning (bryggers med vaskemaskine).

I disse tilfælde vil det være svært at undgå skimmel i 
huse der næsten 100 år gamle og med de løsninger 
huset er bygget med, kolde gulve og kolde ydervægge, 
hvor varm fugtig inde luft rammer den kolde overflade 
og kondenserer på disse. Det kræver i hvert fald at 
man som beboer er ekstra omhyggelig med sin adfærd 
og agere det hus man bor i.

Badeværelser
I badeværelser skal der udluftes efter bad, og 
derudover holdes varme på i rummet. 54 % af 
beboerne har svaret ved spørgeskemaundersøgelse, 
bilag 31, at ventilationen i bad og toiletter ikke virker, 
hvilket bevirker med en øget risiko for skimmel.
Fuger skal være intakte og overflader skal være 
rene, for skimmels betingelser for at kunne vokses 
minimeres.

I nogle af de boliger hvor der er klaget over skimmel, 
er der ligeledes tale om vådrum eller bryggers med 
vaskemaskine og tørretumbler der ligger op ad 2 
ydervægge. Denne faktor er endnu en risiko for at 
skimmel kan opstå. I badeværelserne er monteret en 
ventilator på aftrækskanalen, flere har oplyst at de 
ikke er funktionsdygtige. 

Eksempel på disse skimmelproblemer fra 
badeværelser ses i bilag vedr. Pilevangen 28 og 
Pilevangen 27. 

Vinduer
Imellem de 2 rammer, vinduesrammen og 
forsatsrammen sås skimmel mange steder.
Det vil forekomme når kondens dannes på den 
yderste rude og kondensvandet løber ned af glasset 
til bundkarmen. Dette forhold blev konstateret 
mange steder i de besigtigede boliger. Afdelingen 
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Det er intentionen at boligafdelingen skal have en ny 
bæredygtighedsprofil, når renoveringen er afsluttet.
Man vil afveje indsatsområderne nøje således, at alle 
tiltag og ændringer gøres til genstand for en rentabi-
litetsvurdering. 
Følgende bæredygtighedstiltag er indarbejdet i det 
foreliggende projekt:

Social bæredygtighed.
Forbedrede friarealer og udeopholds muligheder, der 
tilgodeser alle aldersgrupper, samt etablere fælleshuse 
med aktivitetsrum.

Regnvandshåndtering.
Forøget lokal anvendelse af regnvand i form af faskin-
er og LAR-løsninger med render langs vej- og stiareal-
er.

Opvarmning
Målet er at reducere det nuværende varmeforbrug ved:
Bedre terrændækskonstruktion ved krybekælder, bedre 
isolering i taget og udskiftning af forsatsrammerne til 
optoglas. for at mindske energiforbruget i boligerne. 
Etablering af balanceret ventilation for at skabe bedre 
luftkvalitet. 

Elforbrug
Nye installationer som ventilationsanlæg og ny be-
lysning i fællesområder vil blive udført med kompo-
nenter med et lavt elforbrug, f.eks. belysningsarmatur-
er med led-lyskilder

Affaldshåndtering
Der vil blive integreret nye affaldsstationer som 
molokker i bebyggelsen, der er forberedt for en øget 
sortering.

DGNB -sølv
DGNB er en bæredygtighedscertificeringsordning som 
bl.a. den danske byggebranche, bygherrer, pensions-
selskaber, boligselskaber m.v. har taget til sig igennem 
en snart 10-årig periode.

8. Bæredygtighed
Som et led i at fremme såvel Københavns Kommunes 
overordnede klimamål som den nationale målsætning, 
stilles der nu krav om at Almene byggerier med en en-
treprisesum over 20 mio. kr. fremover skal certificeres 
efter DGNB eller Svanemærket.

Helhedsplanen er omfattet af dette bæredygtighedstilt-
ag og ambitionen er opnåelse af sølv-niveau.

Omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner med 
støtte fra Landsbyggefonden DGNB-certificeres på 
sølv-niveau i en certificeringsproces, der indeholder 
såvel præcertificering af projektmateriale som cer-
tificering af det endelige byggeprojekt. I certificering-
sarbejdet stilles der krav om at udvalgte klima- og 
miljøområder skal indarbejdes i certificeringen.

DGNB-certificeringssystemet er defineret ved 
kvaliteter med afsæt i Sociale-, miljømæssige-, økono-
miske-, og tekniske indsatsområder.

Udover ovennævnte indsatsområder som sociale 
kvaliteter, regnvandshåndtering, opvarmning, forbrug 
m.v. indgår ligeledes øvrige økonomiske, miljømæs-
sige, tekniske kvaliteter der tilgodeser eksempelvis 
klimatilpasning, robuste og driftsvenlige løsninger, 
radonsikring m.v., samt arbejdet med at reducere bru-
gen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima 
og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så 
byggematerialer fremover kan genbruges og genan-
vendes.

Systemets proceskriterier sikrer at der arbejdes sys-
tematisk med indarbejdelse af projektets hensigter i 
såvel planlægningen som i udførelsen.

vedligeholder vinduerne udvendigt, men den enkelte 
beboer skal selv vedligeholde mellem vinduerne og 
indvendigt. Mange steder var ikke velvedligeholdt 
mellem vinduerne.

Forsatsvægge
I nogle boliger blev der observeret forsatsvægge på 
ydervæggene. Der blev dog ikke set nogle synlige 
tegn på at det var et problem. En enkelt lejer oplyste 
dog, at de havde haft store problemer med skimmel 
og derfor havde måtte fjerne forsatsvæggen (som var 
på gavlen) og havde nu pudset væggen op så den var 
mere diffusionsåben og ikke malet den. Ingen møbler 
var placeret op ad væggene.

Forsatsvægge sættes som oftest op på kolde, 
uisolerede eller dårligt isolerede ydervægge. Med 
hensyn til forsatsvægge er der oftest følgende fugt- og 
skimmelproblematikker:
• Opstigende grundfugt
• Ingen eller utæt dampspærre, hvilket skaber risiko 

for høj RF på den kolde side.
• Hvis forsatsvæggen er opsat med dampspærre 

på tidligere malet eller tapetseret væg, som ikke 
er fjernet inden man opsatte forsatsvæggen. 
Derved kan den gamle malede tapet eller maling 
for virkning som dampspærre og så er der 2 
dampspærrer i væggen. 

• Regn påvirkning fra ydervæggen.
• Forsatsvægge kan ikke anbefales.

Terrændæk
Alle ældre terrændæk vil sandsynligt være 
skimmelangrebet i mer- eller mindre grad. 
Krybekældre skal være tilstrækkeligt ventileret for at 
skimmelangreb ikke opstår. Dette betyder at der skal 
være min. 150 cm2 rist pr. 6 m løbende fundament og 
ristene skal placeres på alle sider også gavle. 

Det er oplyst at nogen har efterisoleret 
krybekælderdækket i deres bolig, dette øger risikoen 
for kondens i konstruktionen og derved risikoen for 
skimmel. Der er ikke besigtiget nogen boliger hvor 

dette er set.
Der er monteret ventilationstriste på facader, der 
opfylder kravet, men ikke observeret nogen på 
gavlvægge.

Ydervægge - terrændæk
I de 2 rapporter fra Ellevangen 16 og Egevangen 17 
har der været skimmelproblemer på indvendig side af 
ydervægge i begge boliger.

Konklusionen i begge rapporter er at 
overfladetemperaturen på gulvkonstruktion og 
vægkonstruktionen er lav og vægge og gulve er meget 
kolde i vintermånederne. Når det RF ligger i den højde 
end inde i boligen, opstår der kondens på både gulv og 
væg og muligheden for skimmeldannelse er til stede. 

I den ene bolig var mycometer tallet 2509 og i den 
anden bolig 17644. Ved mycometer tal over 450 er 
der tale om massiv vækst af skimmelsvamp. I begge 
boliger blev der foretaget fugtmålinger, som ikke viste 
tegn på opfugtede bygningsdele.

Når konstruktionerne er som de i disse boliger og som 
man byggede for 100 år siden, så er det yderst vigtigt, 
at man som bruger er meget påpasselig med at få 
luftet i 3-5 gange om dagen, holde varme på i boligen, 
holde den RF nede på 40-50 % og holde møbler mv. 
væk fra ydervæggene. Ellers vil alle betingelser for 
skimmelangreb være til stede.

Da boligerne ikke er store, er det svært for beboerne 
at kunne indrette boligerne når der ikke kan sættes 
møbler mm op ad ydervægge. Ved udskiftning 
af terrændæk til nyt isoleret terrændæk med 
kapillarbrydende lag, kan der opnås en væsentlig 
forbedring af terrændækkets temperatur og derved 
nedsætte risikoen for skimmel.
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Igennem de sidste mange år har beboerne i afdelingen 
tilføjet deres eget præg på ejendommene. Udfaldet af 
dette har ikke altid været lige heldigt og foreningen 
står nu med flere forhold som ikke opfylder brand-
kravene. Dette omhandler blandt andet sekundære 
bebyggelser, beboelse på spidslofter, beboelse i kældre 
m.v.

9.1. Sekundære bebyggelser
Alle lejemål har deres egen have. I over halvdelen af 
beboernes haver (71 stk.) er der af nuværende eller 
tidligere beboere opført sekundære bebyggelser i form 
af drivhuse, overdækninger, skurbebyggelser m.v. Blot 
tre af disse sekundære bebyggelser er udført med en 
godkendt byggetilladelse. Ved 48 af de 71 lejemål hvor 
bebyggelserne er opført er de udført i uoverensstem-
melse med brandkravene, se bilag 13 som omhandler 
notat vedr. de brandmæssige forhold. 

Ved gennemførelse af helhedsplanen fjernes alle 
ulovlige skure og der opføres pergolaer i haver som 
giver beboerne mulighed for en semioverdækket 
terrasse. Derudover vil der blive stillet forslag om 
muligheden for få etableret drivhuse eller skure, udført 
under helhedsplanen og placeret således at brandfor-
holdende er iht. lovgivningen.

Alle skure, der ikke opført lovligt og ansøgt nedtages i 
helhedsplanen. De 20 skure der er “lovlige aht. Brand, 
men ikke ansøgt” kan evt. søges som lovliggørelse i 
stedet for at erstattes af nye skure/drivhuse.

9.2. Spidslofter
Alle rækkehuse har et uisoleret, ventileret spidsloft. 
Flere beboere har gennem tiden indrettet spidslofterne 
til beboelses- og opholdsrum og selv efterisoleret 
taget og beklædt tagkonstruktionen indvendigt med 
brandfarlige materialer, så som profilbræddelofter, 
masonitplader m.m. 
Spidslofterne er ikke godkendt til beboelse.

Ved gennemførelsen af helhedsplanen vil spidslofterne 
delvist blive erstattet af en åben hems og delvist blive 
anvendt til teknikrum for et mekanisk ventilation-
sanlæg. Derved vil det ikke længere være muligt for 
beboerne at benytte spidslofterne til ulovligt ophold.

Ved etablering af en hems (max. 4,5 m2), skabes der 
et ekstra lovligt areal til ophold og giver boligen flere 
udnyttelsesmuligheder, hvilket er et ønske i visionskat-
aloget.

9.3. Beboelse i kældre
Nogle af ejendommens rækkehuse har en fuld kælder 
med disponible rum. Dette har medført, at nogle bebo-
ere har valgt at benytte rummene som beboelsesrum. 
Rummene i kældrene overholder ikke brandkravene, 
flugtvejsmuligheder, dagslys og indeklima (fugt) og må 
derfor IKKE benyttes til beboelse.   

9.4. Pilevangen 3 
Ved Pilevangen 3 er der tidligere af forsikringsmægler-
selskabet Willis I/S registreret uhensigtsmæssige 

brandforhold i forhold til beboelsen på 2.sal. Dette 
skyldes at der fra taglejlighederne kun er udgang til 
hovedtrappen, som ikke er sprinklet. Forholdene gør 
sig gældende for både Pilevangen 4 og 3. Lejlighed-
erne er opført på denne vis i 1923 og er dermed fra et 
reglementsmæssigt synspunkt lovlige om end det ikke 
er en optimal løsning. Forholdet 

9.5. Tjørnevangen 34
I Tjørnevangen 34, bedre kendt i foreningen som 
“pølsemandens hus”, er der på et eller andet tidspunkt 
etableret et vindue i gavlen. Vinduet er placeret over 
mellembygningen. Mellembygningen er inddraget til 
beboelse, hvilket der er ansøgt om og givet tilladelse 
til ved Københavns Kommune. 

Iht. bilag 14, Notat - Brandsikkerhedsmæssige forhold 
– Tjørnevangen 34 – AAB afd. 20, er ombygningen af 
mellembygningen udført med brandsikring fra be-
boelsen i stuen mod tagrummet. Til gengæld er der 
ikke lavet indgreb i selve tagrummet. 

Gavlvinduet, placeret over mellembygningen, giv-
er således anledning til brandsmitte mellem de to 
adresser Tjørnevangen 34 og 32.

I notatet konkluderes at:
”Da vinduet ikke er godkendt af kommunen, er der to 
muligheder:

1. Ansøge kommunen om tilladelse til at udføre vindu-
et. Heriblandt udføre brandkamserstatning i tagrum-
met ved skellet. Dette kræver certificeret brandrådg-
iver.

2. Demontere vinduet og reetablere som øvrig 
gavlvæg.”

Den endelige beslutning angående forholdet er endnu 
ikke besluttet af afdelingen. Der er en klar formodning 
om, at der ikke gives tilladelse til at udføre et vindue, 
som ikke er af originalt udtryk og at vinduet derfor skal 
lukkes jfr. Designmanualen.

9.6. Affaldsstation
Bebyggelsens affaldsstation ligger ud for det gamle 
bageri på Bavnevangen 26. Affaldsstationen er place-
ret tættere på bygningen end hvad der er tilladt.

Foreningen har på nuværende tidspunkt ansøgt Køben-
havns Kommune om tilladelse for at få bygget en 
brandbestandig væg i en større afstand til bygningen, 
således at brandkravene kan blive overholdt. Denne 
ansøgning er ikke godkendt endnu ved ansøgningens 
indsendelse.

Det er ligeledes et ønske fra beboerne i deres vision-
skatalog at der kommer styr på affald og området, så 
det ikke virker rodet og henkastet midt i bebyggelsen.
I forbindelse med helhedsplanen forslås det at flytte 
affaldsstationen fra bageriet og placere molokker 
langs Bavnevangen i stedet til dagrenovation. 

Affaldsstation til storskrald flyttes væk fra bageriet til 
udkanten af afdelingen, storskrald ikke tager udsyn i 
byggeriets hjerte.
 

9. Brand
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10. Økonomi og huslejekonsekvenser
Afdelingernes huslejeniveau ligger i dag relativt højt 
med et gennemsnit (2021) på kr. 1115,42 pr/m² 
og huslejen forventes, at skulle stige voldsomt i de 
kommende 10 år, på grund af et meget stort renover-
ingsbehov.

Afdelingen har et vedligeholdelsesbehov på ca. kr. 
334,401 mill. inkl. moms.

Økonomi med helhedsplan
Skønnet anlægssum for ombygning og moderniser-
ing af eksisterende boliger til moderne familieboliger, 
udgør ca.kr. 483,370 mill. inkl. moms.

Nedenstående økonomi fremgår også af bilag 02.

Ovenstående helhedsplan og fremtidssikring kan således kun gennemføres, hvis der ydes huslejestøtte, kapi-
taltilførsel eller anden form for driftsstøtte til at reducere huslejestigningen.
Der henvises til vedlagte budget, bilag 4 omkring den specifikke fordeling af anlægssummen.

Når der er en afklaring på om AAB afd. 20 bliver ende-
ligt prækvalificeret af Landsbyggefonden, vil der blive 
lavet en projektorganisation som man kender den fra 
Almennets vejledninger med AAB som byggeforret-
ningsfører.

12. Foreløbig tidsplan

Det er AAB’s ønske at ovenstående initiativer bliver 
igangsat hurtigst muligt, da en del af beskrevne bygn-
ingsdele er meget nedslidte og er meget omkostnings-
fulde at vedligeholde. 

Da der i ovenstående foreløbige helhedsplan er en del 
usikkerhed og mange forskellige muligheder i forhold 
til den endelige plan, ser vi frem til et tidligt samarbej-
de med Landsbyggefonden og Københavns Kommune 
om de ønsker og krav der eventuelt vil skulle efter-
kommes.

Kopi af denne ansøgning er fremsendt til Københavns 
Kommune.

11. Organisering

AAB afdeling 20 - Økonomi med og uden helhedsplan 
Aktivitet:
Alle beløb er angivet i 1000 kr. inkl. moms og UFO 1-3 år
Kalkulationsindeks: 107,0 (1. kvt./2021 etageboliger) Delsum Delsum Delsum

01 Tag kr. 10.930 kr. 11.640 kr. 10.290 kr. 440 kr. 910
02 Kældre, fundamenter og lyskasser kr. 56.680 kr. 56.680 kr. 56.680 kr. 0 kr. 0
03 Facader og sokler kr. 3.800 kr. 3.800 kr. 3.800 kr. 0 kr. 0
04 Vinduer kr. 9.850 kr. 9.850 kr. 3.410 kr. 6.440 kr. 0
05 Døre kr. 7.950 kr. 7.950 kr. 744 kr. 743 kr. 6.463
06 Hovedtrapper, bi trapper og trapper i terræn kr. 3.820 kr. 3.820 kr. 1.364 kr. 674 kr. 1.773
07 Etageadskillelser kr. 30.660 kr. 30.660 kr. 30.660 kr. 0 kr. 0
08 Afløbsinstallation kr. 4.120 kr. 4.120 kr. 4.210 kr. 0 kr. 0
09 Varmeanlæg kr. 7.330 kr. 7.330 kr. 7.303 kr. 6.203 kr. 6.204
10 Kloak kr. 15.555 kr. 15.705 kr. 15.518 kr. 18 kr. 169
11 Brugsvandsanlæg kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 0 kr. 0
12 Ventilation kr. 0 kr. 343 kr. 343 kr. 0 kr. 0
13 El-installation kr. 28.410 kr. 28.410 kr. 7.358 kr. 14.762 kr. 6.290
14 Friarealer kr. 22.100 kr. 22.100 kr. 0 kr. 22.100 kr. 0
15 Rækkehuse Type 1 kr. 3.490 kr. 24.690 kr. 20.690 kr. 4.000 kr. 0
16 Rækkehuse type 2 kr. 400 kr. 7.160 kr. 6.160 kr. 1.000 kr. 0
17 Etageboliger kr. 6.750 kr. 7.350 kr. 6.350 kr. 1.000 kr. 0

Helhedsplan
04 Vinduer (Optoglas HP) kr. 8.300
10 Ledningsføring flyttet fra have til vej kr. 4.000
10 Lokal afledning af regnvand (LAR), bede, regnvandstanke  (HP) kr. 2.500
14 Fælleshus kr. 2.000
14 Asylen (Lillle fælleslokale) kr. 500
14 Grønne friarealer (inkl. antenneplads) kr. 4.500
14 Nye pergolaer kr. 5.430
14 Nyt skur kr. 7.750
14 Forskønnelse af gårdrum (etageejendomme) kr. 2.100
15 Nyt vindue i kammer kr. 1.180
15 1. sals badeværelse kr. 24.910
15 Flytte trappe kr. 7.050
15 Bære skorstene (inkl demontering) kr. 10.810

15/16 Flyttes vægge i stueplan (Konstruktionsløsninger) kr. 12.100
15/16 Laves hems kr. 9.080
15/16 Flytte vægge på 1.sal kr. 3.030
15/16 Alle resterende køkkener kr. 13.800
15/16 Lysskakt kr. 2.120
15/16 Varme i gulvet kr. 9.400

15/16/17 Nedlæggelse af gas i resterenede boliger kr. 190
15/16/17 Ventilation med varmegenvinding kr. 11.690

16 Stueplans badeværelse (inkl. flytte vægge) kr. 6.080
16 Toiletter på 1 sal (store rækkehuse) kr. 2.700
17 Toilet i etageejendom flyttes ind i bolig. kr. 230

Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger kr. 29.964 kr. 25.206 kr. 19.963 kr. 3.249 kr. 2.002
Håndværkerudgifter i alt inkl. byggeplads kr. 404.509 kr. 278.263 kr. 219.592 kr. 36.739 kr. 22.021
Omkostninger kr. 72.812 kr. 50.087 kr. 54.898 kr. 9.185 kr. 5.505
Genhusning, information m.m. kr. 6.050 kr. 6.050 kr. 100 kr. 100 kr. 100

Samlede udgifter i alt (renovering, ombygning og modernisering) kr. 483.370 kr. 334.401 kr. 274.590 kr. 46.024 kr. 27.627

Anlægsudgifter i alt inkl. moms og UFO kr. 483.370 kr. 334.401 kr. 274.590 kr. 46.024 kr. 27.627

København 06.07.2021
Holmsgård Ingeniører A/S

5-10 år3-5 år
Renoveringsbehov - Uden helhedsplanUden

Helhedsplan
Med

Helhedsplan
Samlet

Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI  -  Triarc arkitekter a/s - Thing & Brandt Landskab 


