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2. halvår 20202. halvår 2020
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Placering / indhold

1. Glasvej (Bo-Vita)    s. 4

2. Islandsgården I (Bo-Vita)  s. 6

3. Prags Boulevard (DFB)  s. 8 

4. Dommerparken (fsb)  s. 10

5. Husumgård (fsb)   s. 12 

6. Munkevangen (fsb)    s. 14 

7. Ågården (fsb)   s. 16 

8. Frederiksholm Karré 8 (AKB/KAB)  s. 18 

9. Elleparken (SAB/KAB)  s. 20

10. Fynshuse (SAB/KAB)  s. 24 

11. Bagergården (VIBO)  s. 26 

12. Geislersgade (VIBO)  s. 28 

13. Grønnevang (VIBO)   s. 30 

14. Hjørnevænget (VIBO)  s. 32

15. Runddelen I + II (VIBO)  s. 34 

16. Rådmandsgade (VIBO)  s. 36 

17. Støberigården I+II (VIBO)  s. 38 

18. Vennemindevej I (VIBO)  s. 40 

19. Gadelandet (AAB)   s. 42
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Glasvej 
(Bo-Vita afd. 392-0) 79 • • •

48,9 mio. kr.

Islandsgården I
(Bo-Vita afd. 021-0) 94 • • •

45,1 mio. kr.

Prags Boulevard
(DFB afd. 9309) 268 • • • •

207,6 mio. kr.

Dommerparken 
(fsb afd. 1-31) 259 • • • •

298,0 mio. kr.

Husumgård 
(fsb afd. 1-70) 212 • • • •

197,7 mio. kr.

Munkevangen 
(fsb afd. 1-29) 393 • • • • • •

482,0 mio. kr.

Ågården 
(fsb afd. 1-98) 326 • • • • • •

197,3 mio. kr.

Frederiksholm Karré 8 
(AKB/KAB afd. 1008-7) 231 • • • • •

 261,1 mio. kr.

Elleparken, renovering
(SAB/KAB afd. 3022) 270 • • • • •

353,3 mio. kr.

Elleparken, nybyggeri
(SAB/KAB) 56

102,4 mio.kr.

Fynshuse 
(SAB/KAB afd. 3008) 167 • • • • •

186,3 mio. kr.

Bagergården 
(VIBO afd. 142) 80 • • •

54,3 mio. kr.

Geislersgade 
(VIBO afd. 810) 55 • •

10,4 mio. kr.

Grønnevang 
(VIBO afd. 104) 32 • •

29,0 mio. kr.

Hjørnevænget 
(VIBO afd. 111) 111 • • • • •

81,0 mio. kr.

Runddelen 
(VIBO afd. 127) 260 • • • • • •

171,9 mio. kr.

Rådmandsgade 
(VIBO afd. 175) 39 • • •

25,1 mio. kr.

Støberigården I+II 
(VIBO afd. 113) 282 • • •

136,9 mio. kr.

Vennemindevej I
(VIBO afd. 107) 85 •

4,0 mio. kr.

Gadelandet 
(AAB afd. 80) 167 • • • •

 165,2 mio. kr.

Total
3.057,5 mio. kr.
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Glasvej 
Renovering af 79 familie- og ungdomsboliger ved Bo-Vita

Fakta
Afdelingsnummer 34

Afdelingsnavn Glasvej

Boligselskab / 
Forretningsfører

Bo-Vita / BO-VEST

Opførelsesår 1994

Antal boliger 79

Adresse Glasvej 2-8b, Frederikssunds-
vej 54 B, 56 A og 58 A,  Brofo-
gedvej 1-7  2400 København 
NV

Luftfoto af Glasvej.

Kortudsnit, hvor Glasvej er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Afdelingen indgår som del af en karré ved Fre-
derikssundsvej, Bispebjerg. Den består af 61 fa-
milieboliger og 18 ungdomsboliger, samt nogle 
erhvervslejemål. Boligerne er fordelt i tre sammen-
byggede blokke. De er opført i 1994 som betonele-
mentbyggeri med saddeltag og facader beklædt 
med røde teglskaller. 

I karréen er planlagt byggeri af nye private ung-
domsboliger. I den forbindelse er der planlagt et 
frasalg af en del af afdelingens ubebyggede areal.

Fokus for helhedsplanen
I forberedelsen af helhedsplanen er der kortlagt 
mindre byggeskader og byggetekniske problemer 
i facade- og gavlelementer, og i indvendige væg-
ge. Der er konstateret fejl i opbygningen af parket-
gulvene i boligerne, hvilket medfører gyngende og 
knirkende gulve.

I helhedsplanen sættes ind med udbedring og 
forebyggende foranstaltninger, som skal forhindre 
at skaderne udvikles til et kritisk niveau. 

Samtidig indeholder planen udskiftning af vinduer 
og døre samt opgradering af friarealer og affalds-
håndtering.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres og istandsættes 
boligerne, så afdelingen samlet set bliver mere 
attraktiv.

Det sker bl.a. ved:

• Udbedring af skader i facader og indervægge
• Udskiftning af trægulve
• Udskiftning af køkkener
• Renovering af ventilationsskakte i baderum
• Udskiftning af vinduer og facadedøre
• Afskaffelse af affaldsskakte
• Etablering af affaldssortering
• Opgradering af gårdmiljø
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 48,9 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 48,9 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 150.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 9 48 4 - 61

Ungdomsboliger 9 9 - - - 18

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 5.930 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 75 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.
Efterår 2020: Informationsmøder for beboere.
Organisationsbestyrelsens forventes at godkende 
helhedsplanen på møde den 28. oktober 2020.
Forventet besluttende afdelingsmøde primo de-
cember 2020.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger. 

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at landsbyggefondens godkendelse forudsæt-

tes
• at opgradering og omlægning af friareal i gård-

rum udføres i et fælles anlæg med de tilstø-
dende (planlagte) private ungdomsboliger.

• at regnvand fra tage og befæstede opholds- 
arealer afledes lokalt i det omfang det er tek-
nisk og miljømæssigt muligt

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.118 7.908

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.208 8.545

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje*    975 3.394

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.065 3.708

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)
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Islandsgården I 
Renovering af 94 familieboliger ved Bo-Vita

Fakta
Afdelingsnummer 96401

Afdelingsnavn Islandsgården I

Boligselskab / 
Forretningsfører

Bo-Vita / BO-VEST

Opførelsesår 1952

Antal boliger 94

Adresse Skotland Plads 1-11, Sund-
holmsvej 89-95, Tingvej 35, 
2300 København S

Luftfoto af Islandsgården I med kig ind i det grønne 
gårdrum.

Kortudsnit, hvor Islandsgården I er markeret med rød 
farve. Øvrige almene bebyggelser i området er marke-
ret med stiplet linje.

Afdelingen
Islandsgården er beliggende ved Skotlands Plads 
på Amager mellem Amagerbrogade og Sund-
holmsvej. Byggeriet er et klassisk eksempel på 
dansk boligbyggeri fra 1952, tegnet af arkitekt N. 
Sundsig-Hansen. Byggeriet er opført som rødt 
murstensbyggeri, og er en del af en større sam-
menhængende karrébebyggelse. Murværket er 
delvist massivt, og delvist dobbeltmuret. 
Ejendommen  rummer 94 boliger og består ho-
vedsagelig af treværelses lejligheder på 68-88 m2. 
Byggeriet er i Bydelsatlas Amager udpeget med 
høj bevaringsværdi, som er de bygninger, der i 
kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og hånd-
værksmæssige udførelse er fremtrædende eksem-
pler inden for deres slags.

Fokus for helhedsplanen
Bebyggelsen bærer præg af at være dårligt iso-
leret. Dette medfører indeklimaproblemer som 
trækgener, kuldenedfald, kuldebroer med skim-
melvækst til følge. Bebyggelsens naturlige af-
trækskanaler er ikke længere tilstrækkelige som 
ventilation i lejlighederne. De eksisterende altaner i 
bebyggelsen viser ved teknisk gennemgang, at der 
flere steder er gennemsivninger og revner langs 
altanernes forkant. Levetiden for taget og dets 
konstruktion er udløbet, og taget bærer præg af 
at have været repareret hyppigt. Alle vinduespar-
tier er udført i plastik og har gener i form af træk 
og kulde. Gårdarealet har flere steder manglende 
eller decideret forkerte fald ind mod bygningen. 
Samtidig viser en undersøgelsesboring fra GEO at 
grunden har en meget ringe nedsivningsevne.

Tiltag
Med helhedsplanen bliver bygningens klima- 
skærm renoveret og energioptimeret, boligerne 
moderniseres og afdelingen får som helhed et løft.

Det sker bl.a. ved at:
• Klimaskærm isoleres 
• Renovering af altaner evt. etablering af nye 
• Udskiftning og isolering af brystningspartier, 

samt nye radiatorer
• Renovering og udskiftning af tag
• Udskiftning af render, nedløb og kloaksystem
• Udskiftning af vinduer og døre
• Renovering af oprindelige gadedøre
• Etablering af balanceret ventilation samt reno-

vering af varmeanlæg og tekniske installationer
• Renovering af gårdarealer
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 45,1 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 45,1 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 145.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 1 10 82 0 1 94

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 6.793 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 72 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje*    916 5.519

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.065 6.416

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet er godkendt på ekstraordi-
nært afdelingsmøde 12. okt. 2016. Bo-Vita har ikke 
kunnet fremsende dato for godkendelse af projek-
tet på organisationsbestyrelsesmødet, hvilket skyl-
des skift af administrationsorganisation. Bo-Vita 
fremsender dokumentation for godkendelsen eller 
afholder organisationsbestyrelsesmøde inden 
afgivelse af tilsagn.
Forventet udførelse: 2. kvartal 2022

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at efterisolering af massive vægge undersøges 

yderligere
• at altaner udformes jf. altanretningslinjer  

– herunder for bevaringsværdigt byggeri
• at der ved facadeændringer tages udgangs-

punkt i bygningens oprindelige arkitektur
• at friarealerne bearbejdes i forhold til etable-

ring af lokal afledning af regnvand (LAR)
• at ventilationsafkast etableres over tag
• at helhedsplanen lever op til krav i Miljø i Byg-

geri og Anlæg 2016
• at eventuelle projektændringer godkendes af 

PARC, Almene Boliger
• at helhedsplanen og huslejestigningen god-

kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Prags Boulevard 
Renovering af 268 familieboliger ved DFB

Fakta
Afdelingsnummer 9309

Afdelingsnavn Prags Boulevard

Boligselskab / 
Forretningsfører

DFB / Domea 

Opførelsesår 1980

Antal boliger 268

Adresse Dalslandsgade 10-48, 2300 
København S

Luftfoto af Prags Boulevard.

Kortudsnit, hvor Prags Boulevard er markeret med rød 
farve. Øvrige almene bebyggelser i området er marke-
ret med stiplet linje.

Afdelingen
Afdelingen er opført i 1980 og er et tidstypisk be-
tonbyggeri med klare modul-inddelinger, store 
facadepartier og tydelig orientering mod grønne 
fællesarealer med legepladser, fælleshuse og op-
holdsmuligheder. 
Bebyggelsen består af fire boligblokke i 8 etager. 
Der er elevator til 6. sal. og alle har adgang til egen 
altan eller have. Boligafdelingen består hoved- 
sageligt af 3-værelsesboliger samt et mindre antal 
2- og 4-værelsesboliger. Der nedlægges hverken 
værelser eller boliger i forbindelse med den plan-
lagte renovering. 
Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med 
beboerne under workshops og dialogmøder.

Fokus for helhedsplanen
Med helhedsplanen vil afdelingen blive frem-
tidssikret ved at forbedre og udskifte afdelingens 
installationer, udbedre kuldebroer flere steder i 
bebyggelsen, efterisolere facader, etablere nye ba-
deværelser og et nyt mekanisk ventilationssystem. 
For at øge udbuddet af boligtyper bliver der også 
etableret nye værelser til gavlboligerne i opgang 
22 og 28. Ligeledes opgraderes udearealerne med 
blandt andet ny beplantning og forbedret belys-
ning. 

Formålet er, at boligerne fremtidssikres, så afde-
lingen fremover kan tilbyde attraktive boliger til 
nuværende og fremtidige beboere. 

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres ejendommen, så 
afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Badeværelser renoveres 
• Nyt mekanisk balanceret ventilationsanlæg 
• Udskiftning af afløb ved køkkenvask (1/3 af 

boligerne) 
• Udvidelse (tilbygning) af gavlboliger i opgang 

22 og 28 
• Efterisolering af øst-facader og gavle samt ny 

beklædning af elevatortårne 
• Genopretning af gavlværelser på blok 1+4 
• Udskiftning af vinduespartier og værn mod øst 
• Ny beplantning 
• Forbedret belysning 
• Overdækkede cykelskure 
• Forbindelse til p-dækket
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 207,6 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 207,6 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 300.00 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 13 239 16 - 268

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 22.644 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 84,5 m2

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 13 223 32 - 268

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal fremover: 22.788 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 85 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 948 kr. 6.716kr. 

Fremtidig husleje* 
(anslået) 998kr. 7.075kr. 

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

DFB planlægger at gennemføre de beboerdemo-
kratiske processer i 2020 inden fremsendelse af 
skema B. Arbejderne forventes at opstartes 2021.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at facadeløsningerne bearbejdes yderligere 

mhp. funktionalitet og arkitektonisk fremtræ-
den

• at DFB, grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen og ud fra indholdet i miljøscreenin-
gerne leverer en konklusion på genhusnings-
behovet

• at boliger med nye gavlværelser bearbejdes 
mht. tilpasning til bygningens arkitektur og bo-
ligernes indretning. Der skal også lægges vægt 
på kontakten mellem inde og ude ift. at skabe 
øget tryghed

• at møbleringsmulighederne i boligerne i videst 
muligt omfang sikres ved etablering af nyt ven-
tilationssystem

• at nyindretning af udeområder og parkerings-
arealer bearbejdes yderligere mhp. at styrke 
sammenhængen på tværs af området

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Dommerparken 
Renovering af 259 familie-, ungdoms- og ældreboliger 
ved fsb

Fakta
Afdelingsnummer 1-31

Afdelingsnavn Dommerparken

Boligselskab fsb

Opførelsesår 1946-1947

Antal boliger 259

Adresse Bogtrykkervej 18-36, Frime-
stervej33-57 og Hovmestervej 
9, 2400 København N

Luftfoto af Dommerparken.

Kortudsnit, hvor Dommerparken er markeret med rød 
farve.Øvrige almene bebyggelser i området er markeret 
med stiplet linje.

Afdelingen
Dommerparken ligger i Nordvest på Bispebjerg. 
Boligafdelingen består af 234 familieboliger, 7 
ungdomsboliger og 18 ældreboliger. I midten af 
gården findes en børneinstitution.
Afdelingen består af 6 boligblokke opført i 1946-47 
i gule teglsten. Bygningerne er placeret i 2 rækker 
med hver 3 blokke. Blokkene er i 5 etager med kæl-
der og udnyttet tagetage, med adgang til taglejlig-
heder via 2 elevatorer placeret imellem blokkenes 
gavle.

Fokus for helhedsplanen
Bebyggelsen har et gennemgribende renoverings-
behov grundet et stort vedligeholdsefterslæb, 
nedslidte bygningsdele, et højt ressourceforbrug, 
små lejligheder og dårlig tilgængelighed. 

Der er gennemført en screening af afdelingens 
fysiske forhold for at få klarlagt de forskellige byg-
ningsdeles restlevetider og at få identificeret sær-
ligt omkostningstunge driftselementer. Resultatet 
af screeningen peger på, at der bør gennemføres 
en lang række tiltag, dels for at bringe bebyggelsen 
op til nutidig standard og dels for at fremtidssikre 
bebyggelsen. Tiltagene omfatter renovering af tag 
og facade, renovering af diverse installationer, ud-
skiftning af køkkener og badeværelser samt udskift-
ning af affaldsløsning.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres ejendommen, så 
afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Renovering af facader 
• Renovering af tag 
• Udskiftning af vinduer og sålbænke
• Lukning af affaldsskakte 
• Nyt låsesystem til adgangsdøre 
• Overfladerenovering af badeværelsesgulve 
• Fornyelse af sanitet 
• Udskiftning af køkkener 
• Udskiftning af faldstammer i badeværelser 
• Udskiftning af brugsvandssystem 
• Udskiftning af varmeanlæg fra 1-strengs til 

2-strengs 
• Udskiftning af elinstallationer 
• Renovering af kloaksystem 
• Renovering af elevatortårne 
• Håndtering af miljøskadelige stoffer 
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  298,0 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 298,0 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 250.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 90 109 35 - 234

Ungdomsboliger 3 4 - - - 7

Ældreboliger - 18 - - - 18

Samlet bruttoareal i dag: 19.123  m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 73,8 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.024 6.426

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.160 7.280

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.022 3.833

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.158 4.342

Ældreboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.391 7.638

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.576 8.652

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 
Renoveringsprojektet forventes godkendt af fsb’s 
organisationsbestyrelse den 16. november 2020, 
og forelægges afdelingsmødet til godkendelse i 
januar 2021. Opstart af byggeriet forventes i 2022.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at den videre udvikling af projektet sker under 

hensyntagen til bygningernes bevaringsværdi
• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 

Anlæg 2016
• at eventuelle projektændringer godkendes af 

PARC, Almene Boliger
• at helhedsplanen og huslejestigningen god-

kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Husumgård 
Renovering af 212 familie- og ældreboliger ved fsb

Fakta
Afdelingsnummer 1-70

Afdelingsnavn Husumgård

Boligselskab fsb

Opførelsesår 1995

Antal boliger 212

Adresse Gadelandet 2-16, 
2700 Brønshøj

Luftfoto af Husumgård. Afdelingen er opført samtidigt 
med AAB’s Gadelandet afdeling 80. De to afdelinger 
fremstår ens ift. ydre fremtræden.

Kortudsnit, hvor Husumgård er markeret med rød farve.
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Afdelingen er opført i 1995 sammen med AAB’s 
afdeling 80. Afdelingen består af en 5-etages 
randbebyggelse og fem fritliggende punkthuse 
i fire etager samt et fælleshus. Bygningerne er 
udført som betonelementbyggeri med skalmur 
i gule mursten samt vandskurede overflader. Ta-
get er buet, beklædt med aluminiumsplader. Iht. 
lokalplan skal udtrykket med det buede tagprofil 
bibeholdes. Grunden var ved opførelsen meget 
forurenet, og friarealerne er derfor etableret med 
et regnvandsnedsivningsanlæg (LAR-anlæg).

Fokus for helhedsplanen
Bygningerne er opført med såvel byggetekniske 
løsninger som materialer af lav kvalitet, med deraf 
nedsat levetid. De tekniske udfordringer drejer 
sig primært om klimaskærmen og de nuværende 
løsninger giver fugtproblemer i murværk, tag og 
boligerne.

Med helhedsplanen vil afdelingen blive fremtids-
sikret ved udskiftning af tagkonstruktionen, udbe-
dring af kuldebroer ved udskiftning af let facade-
beklædning, nye vindfang, udskiftning af vinduer, 
døre og altaner, etablering af vådrumssikring i ba-
deværelser og opgradering af ventilationsanlæg.  
Ligeledes opgraderes udearealerne med en ny 
landskabsplan der bl.a. sikrer varierende beplant-
ning og belysning, samt flere tryghedsskabende 
foranstaltninger, i form af torve ved fælleshuse og 
en hovedsti med opholdsarealer gennem bebyg-
gelsen i samarbejde med naboafdelingen AAB’s 
afd. 80 Gadelandet, for at skabe sammenhæng på 
tværs.

Tiltag
Med helhedsplanen fremtidssikres afdelingen og 
boligerne bliver mere tidssvarende og attraktive, 
samtidig med at der skabes nye, trygge og forbed-
rede udearealer og fællesskaber.
Det sker bl.a. ved:
• Ny tagkonstruktion og beklædning 
• Udskiftning af let facadebeklædning og  

udbedring af opfugtet murværk
• Nye indgangspartier samt udskiftning af vindu-

er og døre
• Renovering af altaner 
• Vådrumssikring af badeværelser 
• Udskiftning af køkkener
• Renovering af ventilationsanlæg og vandinstal-

lationer
• Opgradering af udearealer med tryghedsska-

bende foranstaltninger
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  197,7 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 197,7 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 200.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - - 125 58 5 188

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - 24 - - 24

Samlet bruttoareal i dag: 17.586 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 83 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 960 6.763

Fremtidig husleje* 
(anslået) 998 7.033 

Ældreboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 999 5.581 

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.039 5.804

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt 

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet forventes godkendt af fsb’s 
organisationsbestyrelse og på et afdelingsmøde 
i november 2020. Opstart af byggeriet forventes i 
2022.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at ny tagkonstruktion og beklædning, ny fa-

cadebeklædning, samt altaner og altanværn, 
detaljeres yderligere

• at indretning af udearealer, herunder også 
hovedstien, med belægninger, belysning, op-
holdsarealer mv. detaljeres yderligere

• at hovedstien og nyindretning af udearealer 
skal bearbejdes i sammenhæng med AAB afd. 
80 Gadelandet

• at projektet lever op til kravene i Miljø i Byggeri 
og Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Munkevangen 
Renovering af 393 familieboliger ved fsb

Fakta
Afdelingsnummer 1-29

Afdelingsnavn Munkevangen

Boligselskab fsb

Opførelsesår 1943

Antal boliger 393

Adresse Borups Allé 270-284, Fre-
derikssundsvej 85-115, 
Hulgårdsvej 135-143 og 
Sokkelundsvej 2-30, 2400 
København NV

Luftfoto af Munkevangen.

Kortudsnit, hvor Munkevangen er markeret med rød 
farve. Øvrige almene bebyggelser i området er marke-
ret med stiplet linje.

Afdelingen
Munkevangen ligger i Nordvest på Hulgårdsvej, 
Borups Allé på begge sider af Frederikssundsvej 
og på Sokkelundsvej. Boligafdelingen består af 393 
familieboliger.
Munkevangen er opført i 1943-44 og er et typisk 
40’er byggeri i 5 etager fordelt på 7 boligblokke. 
Facaderne er i røde og gule teglsten forskelligt fra 
blok til blok, og tagene er sadeltag med tagbe-
klædning i hhv. teglsten, eternit og tagpap. 

Fokus for helhedsplanen
Munkevangen er byggeteknisk udfordret. Badevæ-
relser er udtjente og terrazzogulve fremstår med 
revner. Køkkener fremstår ligeledes udtjente. Der 
er ingen varmekilde i badeværelser og i køkkener, 
og ydervæggene i disse rum fremstår derfor sær-
ligt kolde. Radiatorer i opholdsrummene skal alene 
stå for varmen til hele boligen, hvilket vanskelig-
gøres af at flere af de eksisterende plastikvinduer 
ikke længere lukker helt tæt. Disse faktorer bidrager 
desuden negativt til problemstillingen omkring 
skimmel som afdelingen også kæmper med. Op-
retning af bygningsdele generelt samt nye køkke-
ner og badeværelser herunder etablering af venti-
lation med varmegenvinding er derfor væsentlige 
elementer i fremtidssikringen af afdelingen.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres ejendommen, så 
afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Ny tagbelægning
• Omfugning af facader
• Nye vinduer og døre samt sålbænke
• Nye altaninddækninger, såvel betonbrystnin-

ger som glasinddækninger
• Nye badeværelser
• Nye køkkener
• Sanering af skimmelsvamp
• Nye elinstallationer
• Mekanisk ventilation med varmegenvinding
• Udskiftning af varmeanlæg og radiatorer
• Etablering af 20 tilgængelighedsboliger
• Omdisponering af 20 2-rums boliger til hhv.  

10 1-rumsboliger og 10 større 2-rumsboliger
• Ombygning og udvidelse af eksisterende fæl-

leshus
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 482,0 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 482,0 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 300.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 1 187 165 40 - 393

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 26.873 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 68,4 m2

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 11 197 145 40 393

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal fremover*: 26.873 m2 

*Dertil kommer ca. 100 m2 til ombygning og udvi-
delse af eksisterende fælleshus. 

Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 68,4 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 893 5.089

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.160 6.615

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet forventes godkendt af fsb’s 
organisationsbestyrelse den 16. november 2020, 
og forelægges afdelingsmødet til godkendelse i 
november 2020. Opstart af byggeriet forventes i 
2022.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at det afklares, om ombygning og udvidelse af 

eksisterende fælleshus udløser krav om til-
lægskøbesum til kommunen, hvorfor der tages 
forbehold for arbejdernes gennemførsel

• at den videre udvikling af projektet sker under 
hensyntagen til bygningernes bevaringsværdi

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Ågården 
Renovering af 326 familie- og ungdomsboliger ved fsb

Fakta
Afdelingsnummer 1-98

Afdelingsnavn Ågården

Boligselskab fsb

Opførelsesår 1986-88

Antal boliger 326

Adresse Brohusgade 2-4, 19-27, Jæ-
gergade 5-15, 6-18, Kapelvej 
52-54, 58-60 og Rantzausga-
de 19A-C, 21 A-E, 25, 27 A-C 
og 37 A-D, 
2200 København N

Luftfoto af Ågården som er en afdeling spredt over flere 
gårdrum. 

Kortudsnit, hvor Ågården er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Ågården ligger på Nørrebro og består af 285 fa-
milieboliger og 41 ungdomsboliger i 5 etager. 
Alle boliger har enten have, altan, fransk altan el-
ler karnap, og der er et stort beboerhus i gården. 
Ågården er opført i 1986-88 som et traditionelt 
betonbyggeri med skalmur og beton-tagsten. Af-
delingen er opført som karrébebyggelser omkring 
flere gårdrum, som også huser andre lejemål end 
fsb’s boliger. 

Fokus for helhedsplanen
Ågården er udfordret med svage byggetekniske 
løsninger, som ikke er robuste og med byggeska-
der som trænger til akut opretning. Badeværelser 
er udført uden vådrumsmembran, karnapperne er 
ikke isolerede og med skimmelvækst pga. revner i 
facadepladerne og dermed fugtpåvirkning, samt 
vinduer og døre, der er utætte. Desuden er der 
også behov for udskiftning af dele af installatio-
nerne med tilhørende skakte. Badeværelser reno-
veres og køkkener udskiftes, da de er udslidte.Den 
mekaniske udsugning for boligerne opgraderes. 
Karnapper totalrenoveres, så de fremstår isolerede 
og inddrages herefter i boligen.

I gårdrummene, hvor der er adgangsvej til trap-
peopgange og boliger, foretages opgradering af 
arealerne med bl.a. ny beplantning og belysning, 
og med flere tryghedsskabende foranstaltninger, 
samt en renovering af port-passager, så disse 
fremstår som en mere indbydende adgang til boli-
gerne og de grønne arealer.

Tiltag
Med helhedsplanen fremtidssikres afdelingen og 
boligerne bliver mere tidssvarende og attraktive, 
samtidig med at der skabes nye boligtyper.

Det sker bl.a. ved:
• Nye vinduer, døre, sålbænke og altanværn 
• Renovering af karnapper
• Tætning af tag og udskiftning af gavltrekant
• Nye badeværelser og køkkener
• Opgradering af ventilationsanlæg 
• Nye faldstammer og udskiftning af vandinstal-

lationer 
• Sanering af skimmel 
• 23 familieboliger ombygges til 23 tilgængelig-

hedsboliger i stueplan
• Renovering af udearealer med tryghedsska-

bende foranstaltninger i gårdrum og port 
passager
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 197,3 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 197,3 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 250.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 22 233 29 1 285

Ungdomsboliger 40 1 - - - 41

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 25.956 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 79,6 m2

 

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 32 226 26 1 285

Ungdomsboliger 40 1 - - - 41

Ældreboliger - - - - - -

 Samlet bruttoareal fremover*: 26.256 m2

* Bruttoarealet udvides med ca. 300 m2 som følge af 
inddragelse af karnapper i boligarealet.

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 80,5 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.090 7.888

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.190 8.612

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 889 2.179

Fremtidig husleje* 
(anslået) 971 2.379

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet forventes godkendt af fsb’s 
organisationsbestyrelse den 16. november 2020, 
og forelægges afdelingsmødet til godkendelse i 
november 2020. Opstart af byggeriet forventes i 
2022.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at ny facadebeklædning, gavle, karnapper og 

altanværn detaljeres yderligere
• at indretning af udearealer med belægninger, 

belysning, legearealer, beplantning mv. detal-
jeres yderligere 

• at afklaring af tillægskøbesum og inddragelse 
af karnapper i boligareal foregår mellem skema 
A og skema B. Såfremt arealet udløser tillægs-
købesum, vil karnapper ikke blive inddraget i 
boligarealet

• at projektet lever op til kravene i Miljø i Byggeri 
og Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Frederiksholm Karré 8 
Renovering af 231 familieboliger ved AKB/KAB

Fakta
Afdelingsnummer 8

Afdelingsnavn Frederiksholms Karré 8

Boligselskab / 
Forretningsfører

AKB / KAB

Opførelsesår 1926

Antal boliger 231

Adresse Borgbjergsvej 41-55, Harald 
Jensens Gade 2-8, K.M. Klau-
sens Gade 32-48, Borgmester 
Christiansens Gade 35-37, 
2450 København SV

Luftfoto af Karré 8 med kig ind i det grønne gårdrum. 

Kortudsnit, hvor Karré 8 er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Afdelingen er opført i 1926 som en karrébebyg-
gelse. Karréen består af 231 lejligheder, der er 
fordelt på 5 etager med henholdsvis 2, 3, og 4-væ-
relses lejligheder. Bebyggelsen er opført med røde 
teglsten mod gaden og gule teglsten mod gården. 
Bebyggelsen har et stærkt og homogent udtryk, 
der i modsætning til de lette bygningsdele (fx de 
høje spinkle vinduespartier i trapperummene, og 
de snedkererede facadedøre), giver et mærkbart 
modspil til de tunge teglkroppe. Bebyggelsen, 
som er en del af Frederiksholmkvarteret, er tegnet 
af arkitekt Mandrup Poulsen, og er udpeget som 
bevaringsværdig bebyggelse i KP19.

Fokus for helhedsplanen
Afdelingen har tidligere haft udnyttet øverste ta-
getage med små ungdomsboliger. Men på grund 
af nedslidning og brandsikringsmangler valgte 
boligkommissionen den 8. juli 2011 at kondemnere 
etagen. Helhedsplanen foreslår en ny udnyttelse 
af tagetagen, ikke med ungdomsboliger - men ved 
at udvide og sammenlægge 4. sals lejlighederne 
med tagetagen. Herved opstår muligheden for at 
etablere store familieboliger i 2 etager og således 
øge boligudbuddet i ejendommen. Afdelingen har 
desuden utidssvarende køkkener og meget små 
badeværelser, som danner grobund for fugt og 
skimmel. Som følge heraf skal køkkener og bade-
værelser udskiftes. Helhedsplanen har desuden 
fokus på afdelingens gårdarealer, der på grund af 
uhensigtsmæssig indretning ikke fungerer opti-
malt i dag.

Tiltag
Med helhedsplanen forbedres bygningens kvalitet 
og boligerne gøres mere attraktive.

Det sker bl.a. ved, at:
• Lejlighedssammenlægninger, 24 boliger bliver 

til 16 boliger.
• Etablering af duplexboliger (lodret lejligheds-

udvidelse /inddrager tagetagen)
• Etablering af 11 nye familieboliger i tagetagen
• Udskiftning af badeværelser og køkkener
• Udskiftning af installationer 
• Etablering af ventilation
• Etablering af altaner 
• Etablering af lokal afledning af regnvand i gård- 

anlæg (LAR)
• Etablering af fælleslokaler i gården



- 19 -

Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  261,1 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 261,1 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 200.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 130 80 21 - 231

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 17.020 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 73,7 m2 

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 1 100 83 31 20 234

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 19.063 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 81,5 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje*    897 5.509

Fremtidig husleje* 
(anslået)    959 6.511

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet forventes godkendt på 
ekstraordinært afdelingsmøde i uge 45 – 2020 
og på organisationsbestyrelsesmøde den 
03.11.2020/08.12.2020. 
Forventet udførelse: 2022

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at altaner udformes og etableres jf. altanret-

ningslinjer - herunder for bevaringsværdigt 
byggeri

• at projektets videreudvikles med udgangs-
punkt i bygningens oprindelige arkitektur, 
herunder hvad angår b.la. vinduer, facadeæn-
dringer, evt. nye tagformer og materialevalg

• at ændringer i boligplaner viderebearbejdes 
for at opnå optimal funktionalitet og bedst mu-
lige dagslysforhold

• at endeligt udbud fastlægges i samarbejde 
med PARC, almene boliger

• at mulighederne for brandredning fra tag- 
etagen undersøges nærmere

• at ventilationsafkast etableres over tag
• at muligheden for etablering af fælleslokaler i 

bebyggelsen undersøges nærmere
• at friarealerne bearbejdes b.la i forhold til lokal 

afledning af regnvand(LAR)
• at den kondemnerede tagetage igen kan tages 

i brug og forelægges boligkommissionen som 
et forbedringsforslag

• at helhedsplanen lever op til krav i Miljø i Byg-
geri og Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere
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Elleparken 
Renovering af 270 familie- og ungdomsboliger samt nybyggeri af 
56 tagboliger ved Samvirkende Boligselskaber /KAB

Fakta
Afdelingsnummer 3022

Afdelingsnavn Elleparken

Boligselskab / 
Forretningsfører

Samvirkende Boligselskaber/ 
KAB

Opførelsesår 1948

Antal boliger 270

Adresse Folehaven 2-66,  Bekkersgård 
Vænge 2-30
2500 Valby

Kortudsnit, hvor Elleparken er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Elleparken ligger ved Folehaven i Valby og er op-
ført i 1948. Bebyggelsen består af 12 blokke i tre 
etager, der er placeret om store grønne gårdrum, 
og giver boligområdet en lys og luftig fremtræden. 
Byggemetoden er traditionel for opførelsestids-
punktet med gule murede facader og røde val-
mede tegltage. 

Fokus for helhedsplanen
Der er fire overordnede temaer i helhedsplanen:

• Gennemgribende renovering og opgradering 
af boliger

• Støjreduktion - beliggenheden ved Folehaven 
medfører en væsentlig trafikstøjbelastning, 
herunder på udearealer

• Fornyelse af friarealerne, der som følge af  
trafiknærhed er mindre anvendte

• Ændring af boligudbud, der i dag har overvægt 
af små familieboliger - 200 2-rums boliger og 
70 3-rums boliger i en gennemsnitlig bolig-
størrelse på 60 m2.

En gennemgribende renoveringsindsats er plan-
lagt i de eksisterende boliger omfattende bl.a. 
klimaskærm, installationer, køkken og bad.

Mellem blokkene mod Folehaven er planlagt et 
såkaldt støj-orangeri. Orangeriet skærmer de bag-
vedliggende friarealer for støjpåvirkning, og rum-
mer samtidig niveaufri adgangsvej til tilgænge- 
lighedsboliger, etableret i gavle af tilstødende 
blokke.  

I friarealer er planlagt en større omlægning, som 
skal styrke brugen af afdelingens grønne gårdrum.

I planen indgår desuden etablering af tilgængelig-
hedsboliger og sammenlægning af lejligheder. 

Facader mod et af Elleparkens gårdrum.
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Nybyggeri - nye tagboliger
Afdelingen har i dag ca. 3.800 m2 loftrum, som 
ikke udnyttes. Det aktuelle renoveringsbehov i de 
eksisterende tagkonstruktioner har derfor medført 
planlægning af nybyggeri i form af 56 nye tagboli-
ger. 

De nye tagboliger vil blive realiseret som nybyg-
geri med grundkapital. De 56 boliger udgør en 
ny afdeling under SAB, som på sigt forventes 
sammenlagt med afdeling 3022 Elleparken. De vil 
således supplere afdelingens samlede boligudbud 
med nye boligtyper.

Tiltag
Samlet set giver helhedsplanen afdelingen et om-
fattende kvalitetsløft. 

Det sker bl.a. ved:
• Istandsættelse af murede facader
• Gavlisolering med nyt murværk
• Udskiftning af vinduer og facadedøre
• Udskiftning af varme-, vand- og ventilations- 

installationer
• Nye køkkener og renovering af badeværelser
• Støjafskærmning i form af orangeri med glas-

facade langs Folehaven 
• Sammenlægning af boliger, herunder til til-

gængelighedsboliger
• Ny tagbelægning 
• Etablering af 56 nye tagboliger i størrelse fra 

52-82 m²
• Opgradering af udearealer
• Omlægning af trafik og parkering.

Luftfoto som viser de eksisterende forhold i Elleparken. 
Gårdrummene er åbne med græsplæner og asfaltbe-
lægninger. 

Illustration af fremtidige forhold som viser gårdrum 
med ”grønne og blå” løsninger.

Eksempel på indretning af nye boliger i tagetagen.
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Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Efterår 2020: Informationsmøder for beboere.  
Helhedsplanen med nybyggeri forventes god-
kendt på organisationsbestyrelsesmøde den 23. 
november 2020 og på afdelingsmøde primo de-
cember 2020.
Byggestart forventes at være juni 2023.

SAB overvejer at frasælge en del af afdelingens 
ubebyggede areal med henblik på etablering af 
bl.a. dagligvarebutik på hjørnet af Gl. Køge Lande-
vej og Folehaven. Denne arealudvikling vil kræve 
udarbejdelse af tillæg til gældende lokalplan. Ar-
bejdet med arealudvikling indgår ikke i den aktuel-
le ansøgning om helhedsplan. Det forudsættes, at 
arbejdets indflydelse på helhedsplanen afklares i 
det videre forløb.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder forudsæt-
tes

• at der arbejdes videre med løsningerne til 
støjreduktion i de støjbelastede boliger mod 
Folehaven, herunder planløsninger og konkre-
te støjreducerende tiltag og der sikres overhol-
delse af de relevante myndighedskrav

• at kviste og tagterrasser i nye tagboliger vi-
derebearbejdes i respekt for de eksisterende 
tagformer

• at videreudvikling og detaljering af orangeri 
foretages i respekt for den oprindelige arkitek-
toniske helhed og facadeudtryk i murværk

• at helhedsplanen lever op til krav i Miljø i Byg-
geri og Anlæg 2016, herunder krav om lokal 
afledning af regnvand (LAR)

• at der udføres mock-up af væsentlige nye byg-
ningsdele

• at status for ommærkede eksisterende ung-
domsboliger afklares

• at tillægskøbesum afklares forud for skema B 
ansøgning 

• at arbejdet med arealudvikling, herunder dag-
ligvarebutik mv. bearbejdes yderligere

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejen godkendes af 
organisationsbestyrelsen og afdelingens be-
boere.

Elleparken set fra Folehaven.

Foreløbig illustration af orangeri mellem blokke mod Folehaven, med princip for glasfacader og adgangssystem 
for tilgængelighedsboliger 
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Økonomi, renovering

Anskaffelsessum
Renovering  353,3 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån  353,3 mio. kr

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 200.000 kr

Husleje, renovering 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 837 4.185

Fremtidig husleje 
(anslået) 975 5.850

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 732 3 .660 

Fremtidig husleje 
(anslået) 853 4.264

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt 

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr./m2/år (2019 niveau)

Boligudbud, renovering

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 194 70 - - 264

Ungdomsboliger - 6 - - - 6

Samlet bruttoareal i dag: 16.163 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 60 m2

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 141 64 22 - 227

Ungdomsboliger - 6 - - - 6

Samlet bruttoareal fremover: 16.735 m2 

Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 72 m2

Økonomi, nybyggeri

Anskaffelsessum
Nybyggeri 102,4 mio.kr.

Kommunalt bidrag
Garanti på lån 78,4 mio.kr.

Kommunalt bidrag
Grundkapital 8,6 mio. kr.*

*Inklusiv 5 % afsat til eventuel regulering

Husleje, nybyggeri 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Husleje 
(anslået) 1.258 7.234

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt 

Boligudbud, nybyggeri

Boligudbud 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 56 - - - 56

Samlet bruttoareal nybyggeri: 3.858 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse nybyggeri: 69 m2
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Fynshuse 
Renovering af 167 familie- og ungdomsboliger 
ved Samvirkende Boligselskaber /KAB

Fakta
Afdelingsnummer 3008

Afdelingsnavn Fynshuse

Boligselskab / 
Forretningsfører

Samvirkende Boligselskaber/ 
KAB

Opførelsesår 1942

Antal boliger 167

Adresse Borups Allé 238-242, Ve-
stergårdsvej 43-47, Stærevej 
51-73, Rørsangervej 75-91
2400 København NV

Luftfoto af Fynshuse.

Kortudsnit, hvor Fynshuse er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Afdelingen er opført i 1942, og består af 3 blokke 
i 3 etager. Afdelingen er placeret på hjørnet af 
Borups Allé og Stærevej, og er en del af en større 
sammenhængende U-formet bebyggelse. Afdelin-
gen indeholder 167 boliger, 2 erhvervslejemål og 
en institution. Bebyggelsen er opført med pudset 
facader og røde tagsten. Bebyggelsen er opbyg-
get med et stramt geometrisk mønster koncen-
treret omkring en midterakse, hvor den centrale 
U-formet karrés plæne, får rumlig sammenhæng 
med Genforeningspladsen på den modsatte side. 
Bebyggelsen er en del af Fuglekvarteret, tegnet af 
Iver Bentsen og er udpeget som bevaringsværdig 
bebyggelse i KP19.

Fokus for helhedsplanen
Helhedsplanen tager afsæt i en gennemgribende 
renovering. I den samlede plan for afdelingen ind-
går renoveringsarbejder, som baderum, køkkener 
og nye installationer. Men også andre initiativer 
som fx duplex-boliger i to plan samt nyt beboer-
lokale, indgår. Initiativer, der skal gøre Fynshuse 
til en attraktiv afdeling, som både kan fastholde 
nuværende beboere og tiltrække nye beboere. Det 
sociale miljø skal optimeres ved at skabe et for-
bedret gårdmiljø, der kan tiltrække børnefamilier 
og samlet set gøre det mere attraktivt at bruge de 
grønne områder for hele afdelingens beboere. Der 
skal afklares tillægskøbesum samt tilbagekøbsret 
i forbindelse med projektet, som kan have betyd-
ning for projektets endelige form.

Tiltag
Med helhedsplanen forbedres bygningens kvalitet 
og boligerne gøres mere attraktive.

Det sker bl.a. ved
• Etablering af 24 duplex-boliger (lodret lejlig-

hedsudvidelse /inddrager tagetagen)
• Udskiftning af køkkener
• Udskiftning samt udvidelse af badeværelser
• Renovering af installationer 
• Etablering af ventilation
• Etablering af lokal afledning af regnvand i går-

danlæg (LAR)
• Ombygning af institution
• Tryghedsskabende belysning
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  186,3 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 186,3 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 100.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 4 135 1 - - 140

Ungdomsboliger 2 25 - - -  27

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 8.846 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 53 m2

 

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 4 111 1 24 - 140

Ungdomsboliger 2 25 - - -  27

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal fremover: 9.685 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 58 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje*    949 4.191

Fremtidig husleje* 
(anslået)    1.016 4.491

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 873 3.856

Fremtidig husleje* 
(anslået) 940 4.543

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Renoveringsprojektet forventes godkendt på eks-
traordinært afdelingsmøde den 17.11.2020 og på 
organisationsbestyrelsesmøde den 23.11.2020
Forventet opstart primo 2022. 

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at vinduers materialevalg og opdeling detalje-

res yderligere
• at etablering af boliger i tagetagen som ud-

gangspunkt tager afsæt i bygningens og områ-
dets arkitektur (Bevaringsværdig bebyggelse 
jf. Kommuneplan 2019). Valg af materialer mv. 
skal understøtte den eksisterende tagform

• at ændringer i boligplaner viderebearbejdes 
for at opnå optimal funktionalitet og bedst mu-
lige dagslysforhold

• at endeligt udbud fastlægges i samarbejde 
med PARC, Almene Boliger

• at ventilationsafkast etableres over tag
• at friarealerne bearbejdes i forhold til etable-

ring af lokal afledning af regnvand(LAR)
• at tillægskøbesum samt tilbagekøbsret afklares 

forud for skema B ansøgning
• at helhedsplanen lever op til krav i Miljø i Byg-

geri og Anlæg 2016
• at eventuelle projektændringer skal godkendes 

af PARC, Almene Boliger
• at helhedsplanen og huslejestigningen god-

kendes af organisationsbestyrelsen og afdelin-
gens beboere.
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Bagergården 
Renovering af 80 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 142

Afdelingsnavn Bagergården

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1988

Antal boliger 80

Adresse Nannasgade 5 A - 7 B
Mimersgade 34 - 44, 
2200 København N

Luftfoto af Bagergården afd. 143 med kig ind i gård- 
rummet. 

Kortudsnit, hvor Bagergården afd. 142 er markeret med 
rød farve.Øvrige almene bebyggelser i området er mar-
keret med stiplet linje.

Afdelingen
Bagergården ligger på Mimersgade og Nannas-
gade på Nørrebro i København. Afdelingen er 
opført i 1988 som to parallelle blokke omkring 
en gård. Bebyggelsen fremstår som et tidstypisk 
elementbyggeri opført i beton og rød tegl og med 
sort sadeltag. De to bygninger er i 4 etager og be-
står af 80 boliger på 2, 3 og 4-værelseslejligheder. 
Boligerne på Nannasgade har altaner og stueeta-
gens boliger har adgang til en forhave.

Fokus for helhedsplanen
Afdelingen er præget af at være nedslidt, og 
installationer og badeværelser fremstår utidssva-
rende. Afdelingen har de seneste år været plaget af 
vandskader som følge af installationer i dårlig kvali-
tet, ligesom afdelingens badeværelser er præget af 
problemer med opfugtning og skimmel. Der skal 
derfor ske en omfattende renovering af samtlige 
badeværelser. I den forbindelse opgraderes venti-
lation og der miljøsaneres. 

Facaderne eftergås og tætnes, ligesom vinduer og 
altandøre udskiftes til nye energirigtige vinduer. 
Udearealerne opgraderes med ny beplantning 
samt en bedre integration af fælleshuset med 
udearealerne. Boligerne på Nannasgade har alta-
ner (på 1. til 3. sal), mens stueetagen har en lille 
privat have med direkte udgang fra boligen. For 
de resterende boliger uden altan, lægges op til at 
etablere altaner, da det vil øge afdelingens attrakti-
vitet markant og bidrage til en mere udadvendt og 
levende afdeling.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres og energioptime-
res ejendommen. De fælles friarealer opgraderes, 
så afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved at:
• Badeværelser renoveres 
• Nye tekniske installationer
• Miljøsanering af farlige byggematerialer
• Facaderenovering samt udskiftning af vinduer 

og altandøre 
• Nye altaner til 36 boliger
• Gennemgang af undertag
• Opgradering af udearealer  
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  54,3 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 54,3 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 100.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 10 50 12 - 80

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 6.737 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 84 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 914 6.415

Fremtidig husleje* 
(anslået) 950 6.667

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at arbejder på facaden herunder opsætning 

af nye altaner, udskiftning af vinduer og døre, 
samt nyindretning af udearealer detaljeres 
yderligere

• at VIBO, grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen og ud fra indholdet i den kommen-
de udvidede miljøscreening, leverer en konklu-
sion på genhusningsbehovet

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer skal godkendes 
af PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af afdelingens beboere.
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Geislersgade 
Renovering af 55 familie- og ungdomsboliger 
ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 810

Afdelingsnavn Geislersgade

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1996

Antal boliger 55

Adresse Geislersgade 1-3, 7-9
Pommerensgade 2, Holm-
bladsgade 36
2300 København S

Luftfoto af Geislersgade.

Kortudsnit, hvor Geislersgade er markeret med rød far-
ve. Øvrige almene bebyggelser i området er markeret 
med stiplet linje.

Afdelingen
VIBO’s afdeling 810 på Geislersgade er belig-
gende på Amager og består af 53 familieboliger 
og 2 ungdomsboliger fordelt på 1- til 4-værelses 
boliger. Ejendommen ligger på hjørnet af Holm-
bladsgade og Geislersgade og er opført i 1996 i 
røde mursten, med hvide vinduer og detaljer samt 
saddeltag.

Afdelingen råder over tre boligblokke, hvor flere 
lejligheder i Geislersgade er udstyret med alta-
ner, der vender mod enten syd eller vest, ligesom 
enkelte stuelejligheder har udgang til egen have 
i gården. Afdelingen ligger centralt i forhold til 
indkøbsmuligheder, offentlig transport, grønne 
arealer og Amager Strandpark.

Fokus for helhedsplanen
Fokus for arbejderne i helhedsplanen er opret-
ningsarbejder i klimaskærmen, stabilisering af 
ejendommens altaner, udskiftning af ejendom-
mens vinduer og døre samt efterisolering af kar-
napper. 

I ejendommens badeværelser vil mindre reparatio-
ner og udbedringer gennemføres og kloakinstalla-
tionen fra 2009 vil ligeledes blive færdiggjort. Med 
henblik på at tiltrække flere beboere til gårdrum 
og fælleslokaler, vil der blive etableret en lysgård i 
forbindelse med fællesrummet og en siddetrappe 
med beplantning i gården.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres ejendommen. De 
fælles friarealer opgraderes, så afdelingen samlet 
set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Reparation af kviste
• Reparation og renovering af vandinstallationer, 

kloak og faldstammer 
• Etablering af udluftning til kip i tagrum
• Etablering af skråstivere på altaner for at udbe-

dre svingninger
• Mindre renoveringer af badeværelser 
• Miljøarbejder
• Etablering af lysgård ved fælleslokale
• Vedligeholdelsesarbejder
• Udskiftning af vinduer og døre
• Efterisolering af karnapper
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  10,4 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 10,4 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 100.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 3 48 2 - 53

Ungdomsboliger 2 - - - - 2

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 4.491 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 82 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 967 6.733

Fremtidig husleje* 
(anslået) 977 6.802

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 939 2.504

Fremtidig husleje* 
(anslået) 949 2.530

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder 
• at arbejder på facaden og ændringer i ude- 

arealer og fælleslokale detaljeres yderligere. 
• at projektet skal leve op til krav i Miljø Byggeri 

og Anlæg 2016
• at eventuelle projektændringer skal godkendes 

af PARC, Almene boliger
• at helhedsplanen og huslejestigningen god-

kendes af afdelingens beboere.
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Grønnevang 
Renovering af 32 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 104

Afdelingsnavn Grønnevang

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1977

Antal boliger 32

Adresse Skjulhøj Allé 60-66
2720 Vanløse

Luftfoto af Grønnevang afd. 104. Øverst til venstre ses 
Kirkebjerg Skole.

Kortudsnit, hvor Grønnevang afd. 104 er markeret med 
rød farve. Øvrige almene bebyggelser i området er 
markeret med stiplet linje.

Afdelingen
Grønnevang er beliggende i Vanløse og består af 
32 familieboliger fordelt på 3- og 4 værelses boli-
ger. Bygningen er opført i 1977 og er et tidstypisk 
montagebyggeri i 4 etager opført i beton og rød 
tegl. Bebyggelsen består af en enkelt blok som er 
omgivet af en smal græsplæne mod syd, parke-
ringspladser mod nord samt et lille område med 
legeredskaber. Afdelingen rummer et fællesvaskeri 
og et selskabslokale.

Fokus for helhedsplanen
Det eksisterende tag med tagpap er fra ejendom-
mens opførelsestidspunkt. Det er nedslidt og selve 
konstruktionen har medført problemer i forhold 
til afledning af regnvand samt utætheder i kon-
struktionen med skader i de underliggende kon-
struktioner og et ringere indeklima til følge. Tag og 
tagterrasser vil blive renoveret og dermed sikres et 
bedre indeklima og en tæt klimaskærm.

Tagetagen er opført med penthouselejligheder og 
udført i lette facadeelementer. Facaden er slidt og 
vurderes at skulle gennemgå en totalrenovering, 
da beklædningen og konstruktionens levetid er 
udløbet.

Ejendommens vinduer og døre er utætte og skal 
udskiftes til nye energibesparende elementer.
Tekniske installationer samt kloak og faldstammer 
er slidte og med skader og skal renoveres eller 
udskiftes. 

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres og energioptime-
res ejendommen. Samtidig istandsættes boliger-
ne, så afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Udskiftning af tag samt renovering af tagter-

rasser
• Nye penthousefacader til nye og energibespa-

rende elementer
• Miljøsanering af farlige byggematerialer
• Udskiftning af vinduer og døre 
• Betonreparationer på altandæk samt nye værn 

på altaner
• Revner i kældergulv udbedres 
• Renovering af badeværelser
• Etablering af private haver til stuelejligheder
• Kloak og faldstammer totalrenoveres
• Udskiftning af brugsvandsinstallationen samt 

rørisolering
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  29,0 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 29,0 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 100.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - - 20 12 - 32

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 2.827 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 88 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 871 6.390

Fremtidig husleje* 
(anslået) 981 7.195

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder 
• at arbejder på facaden, nye altanværn og etab-

lering af forhaver detaljeres yderligere
• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 

Anlæg 2016
• at eventuelle projektændringer godkendes af 

PARC, Almene Boliger
• at helhedsplanen og huslejestigningen god-

kendes af afdelingens beboere.
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Hjørnevænget 
Renovering af 111 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 111

Afdelingsnavn Hjørnevænget

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1979

Antal boliger 111

Adresse Frankrigsgade 28-48B
2300 København S

Luftfoto af Hjørnevænget.

Kortudsnit, hvor Hjørnevænget er markeret med rød 
farve. Øvrige almene bebyggelser i området er marke-
ret med stiplet linje.

Afdelingen
Hjørnevænget er en etageejendom opført i 1979, 
beliggende på Amager i København. Afdelingen 
består af 111 lejligheder med alt fra 1 til 4 værelser. 
Ejendommen er opført som tidstypisk element-
byggeri fra tidsperioden i mursten, beton og med 
saddeltag.  

Familieboligerne har adgang til altan eller egen 
terrasse i stueplan og fællesgården er indrettet 
med udhuse, bænkesæt, boldbane og legeredska-
ber.

Fokus for helhedsplanen
Med helhedsplanen renoveres ejendommen og 
forskellige byggeskader udbedres. Facader repa-
reres og tag udskiftes. Afdelingens supplements-
rum inddrages i familieboligernes boligareal eller 
ombygges til mindre selvstændige boliger. Bade-
værelser renoveres og fælleslokaler forbedres. 

Tiltag
Afdelingen bliver samlet set mere attraktiv gen-
nem følgende tiltag: 
• Tagudskiftning og ændring af tagfod og stern
• Renovering af altaner
• Betonreparationer på facader og udskiftning af 

vinduesoverliggere
• Etablering af lydventiler til frisklufttilførsel i 

vinduer
• Udskiftning af beklædning ved indgangsparti-

er
• Renovering af badeværelser
• Ombygning af fælleslokaler og indgangsparti
• Ombygning af 8 supplementsrum til små en-

keltværelsesboliger med køkken
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering 81,0 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 81,0 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 200.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 8* 6 71 26 - 111

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

* Enkeltværelser / supplementsrum uden køkken

Samlet bruttoareal i dag: 8.539 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 77 m2

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 8* 6 71 26 - 111

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

* Enkeltværelses familie- eller ungdomsboliger med 
køkken

Samlet bruttoareal fremover: 8.539 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 77 m2

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 942 6.296

Fremtidig husleje* 
(anslået) 986 6.324

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder 
• at VIBO afsøger mulighederne for at etablere 

mere åbne altanløsninger i forbindelse med 
udbedring af altanernes byggeskader

• at VIBO, grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen og ud fra indholdet i den kommen-
de udvidede miljøscreening leverer en konklu-
sion på genhusningsbehovet

• at der ved ombygning af supplementsrum 
afklares om rummene skal ombygges til etvæ-
relses ungdoms- eller familieboliger

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af afdelingens beboere.

–
–
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Runddelen I + II 
Renovering af 260 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 127

Afdelingsnavn Runddelen I + II

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1982

Antal boliger 260

Adresse Jagtvej 103-107, Thorsgade 8 
+ 40-46E
2200 København N

Luftfoto af Runddelen I + II.

Kortudsnit, hvor Runddelen I + II er markeret med rød 
farve. Øvrige almene bebyggelser i området er marke-
ret med stiplet linje.

Afdelingen
Runddelen, afdeling 127 ligger meget attraktivt 
placeret centralt på Nørrebro i København, ganske 
kort fra Nørrebros Runddel, Assistens kirkegård 
og cityringen. Ejendommen består af 260 familie-
boliger, fordelt på tre boligblokke med hver deres 
gårdmiljø. Ejendommen er opført i 1982 som halve 
karréstrukturer i fire etager, i tidstypisk element-
byggeri i mursten med betondetaljer. Gårdha-
verne er åbne til de omkringliggende gader og 
områder. 

Mange af lejlighederne har en overdækket altan 
med fri udsigt til gårdene og lejlighederne i stue-
plan råder over en lille haveterrasse med direkte 
udgang til afdelingens fællesarealer.

Fokus for helhedsplanen
Formålet med helhedsplan er at afdække omfanget 
af de nødvendige bygningstekniske problemer, 
samt fremtidssikre afdelingen med bedre tilgæn-
gelighed og med gode sunde boliger for alle. De 
nye renoveringstiltag skal medvirke til, at afdeling 
127 forsat fremover vil være et attraktivt sted at bo.
Helhedsplanens fokus er renovering af badeværel-
ser, nye brugs- og afløbsinstallationer, facaderepa-
rationer og udførelse af tilgængelighedsboliger. 
Afdelingens tag udskiftes, udearealer opgraderes, 
gårde afgrænses og der etableres et nyt fælleshus 
til beboerne. 

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres ejendommen og 
diverse byggeskader udbedres. Samtidig skabes 
der nye boligtyper, et nyt fælleshus etableres og 
de fælles friarealer opgraderes.  

Følgende tiltag i helhedsplanen har intentionen at 
fremtidssikre og gøre afdelingen mere attraktiv:

• Badeværelserne renoveres  
• Nye afløbsinstallationer samt nye brugsvands- 

installationer
• Etablering af ventilationsanlæg.
• Etablering af tilgængelighedsboliger
• Nyt tag samt undertag
• Nyt fælleshus og bearbejdning af udearealer
• Hegn omkring gårdhaver 
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Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at placering og udformning af fælleshus detal-

jeres yderligere
• at de planmæssige forhold vedrørende fælles-

huset afklares, dermed også om fælleshuset 
kræver nyt lokalplantillæg

• at indretning af udearealer, herunder kantzo-
ner og øvrige opdelinger bearbejdes for at 
understøtte tryghed og overskuelighed

• at VIBO, grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen og ud fra indholdet i den kommen-
de udvidede miljøscreening, leverer en konklu-
sion på genhusningsbehovet

• at omfanget og udformningen af tilgængelig-
hedsboliger detaljeres yderligere, da kommu-
nen som udgangspunkt ikke ønsker at et stort 
antal boliger reduceres i antallet af værelser  

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af afdelingens beboere.

Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  171,9 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 171,9 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 250.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 22 179 59 - 260

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Boligudbud 
fremover

1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 35 167 58 - 260

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 21.160 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 81 m2

Bruttoareal og gennemsnitlig boligstørrelse ændres 
ikke

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 914 6.170

Fremtidig husleje* 
(anslået) 956 6.455

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)
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Rådmandsgade 
Renovering af 39 ungdomsboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 175

Afdelingsnavn Rådmandsgade

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1989

Antal boliger 39

Adresse Rådmandsgade 13-21
2200 København N

Luftfoto af Rådmandsgade afd. 175 med kig ind i gård-
rummet. 

Kortudsnit, hvor Rådmandsgade afd. 175 er markeret 
med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
Rådmandsgade afd. 175 er beliggende på Nørre-
bro og består af 39 ungdomsboliger med 1 og 2 
værelser. Bygningen er opført i 1989 og er et tids-
typisk elementbyggeri i 4 etager opført i beton og 
rød tegl og med sort sadeltag. 

Afdelingen rummer praktisk indrettede ungdoms-
boliger med små tekøkkener i entreen eller stuen. 
I gården er der adgang til grønne fællesarealer 
med bænkesæt, og indenfor er der fællesvaskeri og 
selskabslokale. 

Fokus for helhedsplanen
Alle afdelingens badeværelser er blevet gennem-
gået. Vådrumsmembranerne er utætte og afløbs- 
og brugsvandsinstallationer nedslidte. Der skal 
derfor ske en omfattende renovering af samtlige 
badeværelser. I den forbindelse opgraderes venti-
lation og der miljøsaneres. 

Facaderne eftergås og tætnes og udearealerne 
opgraderes med ny beplantning samt en bedre 
integration af fælleshuset i udearealerne. 

Det foreslås at etablere altaner, da det vil øge afde-
lingens attraktivitet markant og bidrage til en mere 
udadvendt og levende afdeling. 

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres og energioptime-
res ejendommen. De fælles friarealer opgraderes, 
så afdelingen samlet set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Badeværelser renoveres 
• Nye tekniske installationer
• Miljøsanering af farlige byggematerialer
• Facaderenovering samt udskiftning af vinduer 

og altandøre
• Nye altaner 
• Gennemgang af undertag
• Opgradering af udearealer
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  25,1 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 25,1 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 50.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - - - - - -

Ungdomsboliger 4 35 - - - 39

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 1.897 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 49 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Ungdomsboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 959 3.890

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.012 4.102

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
boliger er 951 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at arbejder på facaden herunder opsætning 

af nye altaner, udskiftning af vinduer og døre, 
samt nyindretning af udearealer detaljeres 
yderligere

• at VIBO, grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen, og ud fra indholdet i den kommen-
de udvidede miljøscreening, leverer en konklu-
sion på genhusningsbehovet

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af afdelingens beboere.
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Støberigården I + II 
Renovering af 282 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 113

Afdelingsnavn Støberigården I + II

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1942

Antal boliger 282

Adresse Holmbladsgade 35-39 + 
41A-47B + 49-61 + 63A-65AB, 
Prags Boulevard 32-36, Prags 
Boulevard 38A-D
2300 København S

Luftfoto af Støberigården I + II.

Kortudsnit, hvor Støberigården I + II er markeret med 
rød farve. Øvrige almene bebyggelser i området er 
markeret med stiplet linje.

Afdelingen
VIBO’s afdeling 113, Støberigården består af 282 
boliger, med alt fra 1-4 værelser. Afdelingens be-
byggelse er opført af to omgange i henholdsvis 
1984 og 1994 og har opgange i Holmbladsgade og 
langs Prags Boulevard. Ejendommen er opbygget i 
tidstypisk elementbyggeri, udformet som en bred 
stockbebyggelse med saddeltag, murede facader 
og betondetaljer.  

Afdelingen har de seneste år været plaget af 
vandskader, skimmel og fugt i badeværelserne og 
store vedligeholdsmæssige omkostninger i forbin-
delse med vandretliggende afløbsrør. Herudover 
er undertaget utæt og tagkonstruktionen er plaget 
af rådskader. 

Fokus for helhedsplanen
Med helhedsplanen vil afdelingen blive frem-
tidssikret ved at løse de byggetekniske skader og 
fejl, og ved at tage hånd om problemerne med 
skimmelvækst og fugt. Formålet er, at boligerne 
fremtidssikres, så afdelingen fremover kan tilby-
de attraktive boliger til nuværende og fremtidige 
beboere. 

Afdelingens badeværelser skal gennemgå en om-
fattende renovering med nye afløbsinstallationer 
samt nye brugsvandsinstallationer. Etablering af 
friskluftsventiler, udskiftning af aftrækskanaler m.v. 
Arbejderne omfatter også miljøsanerings tiltag. Af-
delingens tag udskiftes.
For at skabe et bedre udemiljø vil afdelingens 
udearealer gennemgå en større renovering. Der vil 
blive udført nye lege- og opholdsområder med ny 
beplantning samt en integrering af fælleshuset i 
udearealerne.

Tiltag
Afdelingen renoveres med følgende tiltag:
• Renovering af badeværelse og vådrumssikring.  
• Nye afløbsinstallationer samt nye brugsvands- 

installationer
• Etablering af friskluftsventiler, udskiftning af 

aftrækskanaler m.v. 
• Udskiftning af tag
• Opgradering og renovering af friarealer
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Til

Dokumenttype

Dato

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2023/2024.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at arbejder på tag og facader detaljeres yderli-

gere
• at indretning af udearealer, herunder kantzoner 

og øvrige landskabelige elementer bearbejdes 
for at understøtte tryghed og overskuelighed

• at VIBO grundet de mange miljøfarlige stoffer i 
afdelingen og ud fra indholdet i den kommen-
de udvidede miljøscreening, leverer en konklu-
sion på genhusningsbehovet

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejestigningen god-
kendes af afdelingens beboere.

Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  136,9 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 136,9 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 300.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 3 4 191 84 - 282

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 23.404 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 83 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 845 5.850

Fremtidig husleje* 
(anslået) 876 6.060

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)
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Vennemindevej I
Renovering af 85 familieboliger ved Boligforeningen VIBO

Fakta
Afdelingsnummer 107

Afdelingsnavn Vennemindevej I

Boligselskab Boligforeningen VIBO

Opførelsesår 1978

Antal boliger 85

Adresse Nygårdsvej 43, Hesseløgade 
35+37 og 39A-41B
2100 København Ø

Luftfoto af Vennemindevej I afd. 107 med kig ind i gård-
rummet. Karréen består af VIBO’s afdeling samt to pri-
vate andelsforeninger.

Kortudsnit, hvor Vennemindevej I afd. 107 er markeret 
med rød farve. Øvrige almene bebyggelser i området er 
markeret med stiplet linje.

Afdelingen
Vennemindevej I, afdeling 107, ligger på Østerbro 
og er opført i 1978 i tidstypisk elementbyggeristil 
med røde teglpartier og sort tag. Bygningerne er 
i 5 etager med udnyttet tagetage. Afdelingen har 
85 boliger, som består af familieboliger på hoved-
sageligt 2, 3 og 4 værelser. Ejendommen har inden 
for de seneste år fået installeret nye altaner, køkke-
ner, energivinduer og nye industrivaskemaskiner. 

Afdelingen deler gårdanlæg med to andelsbolig-
foreninger ”Locator” og ”Hesseløhus”. 

Fokus for helhedsplanen
Helhedsplanen drejer sig udelukkende om bygge-
skaderenovering og nyindretning af gårdanlæg-
get.

Afdelingens gårdanlæg er meget nedslidt og flere 
af de nuværende legeredskaber er lukket af for be-
nyttelse, belægninger er nedslidte og ikke længere 
sikre at færdes på. 

Der er i samarbejde med de to andelsboligforenin-
ger i gården udarbejdet et idéoplæg til en renove-
ring af gårdanlægget. Idéoplægget kommer med 
et bud på, hvordan gårdarealet kunne omdannes 
med henblik på øget æstetisk værdi med afsæt i 
eksisterende materialer og beplantninger, bedre 
mødesteder for beboerne og bedre legefaciliteter 
for bebyggelsernes børn. Oplægget rummer også 
forslag til en fælles affaldsløsning for hele gården, 
samt forslag til ny løsning for cykelparkering. 

Der er i forslaget fokus på gode, robuste materia-
ler, åbenhed, tryghed og grønne løsninger som fx 
grønne tage på skure.

Tiltag
Med helhedsplanen renoveres og energioptime-
res ejendommens udearealer, så afdelingen samlet 
set bliver mere attraktiv.

Det sker bl.a. ved:
• Ny beplantning
• Nye belægninger
• Etablering af boldbur
• Fælles affaldsløsning
• Nye lege- og opholdsområder
• Ny cykelparkering
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Udsnit af skitse af gårdrummet som viser ny og eksiste-
rende beplantning samt plads til ophold

// HAVER

Haverne er de grønne oaser i gården. Grundfladen 
er græsplæner, der møder de eksisterende liguster
hække med rækken af plataner. For at synliggøre 
platanernes smukke afskallende bark, foreslåes det 
at hække reduceres i bredden og stammer blottes 
mod haverne. Som supplement til de eksisterende 
hække, tilføjes staudebede med hårdføre stauder og 
løgvækster.

HAVE VED AB LOCATOR  //  1:200

græs

bænke

græs
trædesten

stauder

ny placering for 
eksist. nyplantet røn 

stauder

belagt opholdsplads

eksist. hæk

eksist. hæk

eksist. hæk

ny hæk

eksist. tørrestativer genplaceres

eksist. træ

HAVE VED VIBO´S AFD. 107  //  1:200

træpodie

krydderurter

belagt opholdsplads

overgang til 
legeplads

skyggestauder

stålkant

borde med grill

bænk

bænk

boldbur

eksist. træ

eksist. træ

Platantræernes stammer bliver synligeStaudebede med nemme stauder

Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  4,0 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 4,0 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 100.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger 1 31 33 20 - 85

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - - - - - -

Samlet bruttoareal i dag: 6.587 m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 77 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 978 6.275

Fremtidig husleje* 
(anslået) 978 6.275

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke.

VIBO´s organisationsbestyrelse har godkendt pro-
jektet den 24. september 2020 med forbehold for 
afdelingsmødets godkendelse.
Projektet forventes forelagt afdelingsmødet til 
godkendelse i første halvår 2021.
Forventet opstart af byggearbejderne: 2022.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger.

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at indretning af udearealer, herunder kantzo-

ner og øvrige landskabelige elementer samt 
affaldsstationer bearbejdes for at understøtte 
tryghed og overskuelighed

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer skal godkendes 
af PARC, Almene Boliger

• at helhedsplanen og huslejen godkendes af 
afdelingens beboere.
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Gadelandet 
Renovering af 167 familie- og ældreboliger ved AAB

Fakta
Afdelingsnummer 80

Afdelingsnavn Gadelandet

Boligselskab AAB

Opførelsesår 1994

Antal boliger 167

Adresse Frederikssundsvej 292A-C, 
294B og E, Storegårdsvej 14-
26, 30, 34-36, 2700 Brønshøj

Kortudsnit, hvor Gadelandet er markeret med rød farve. 
Øvrige almene bebyggelser i området er markeret med 
stiplet linje.

Afdelingen
AAB afd. 80 udgør sammen med tvillingebebyg-
gelsen fsb Husumgård en samlet bebyggelse, som 
fremstår med et fælles udtryk på bygninger og 
friarealer. Bebyggelsen er opført i 1994 og består af 
4-5 etagers bygninger opført som vinklede blokke 
og som punkthuse. Arkitektonisk fremstår de med 
markante altaner og buede tage i postmodernistisk 
stil. Dette understøttes af bebyggelsesplanens små 
skæve og kringlede stiforløb.

Fokus for helhedsplanen
Byggeteknisk er afdelingen berørt af byggeska-
der fra byggeriets opførelse herunder bl.a. utætte 
tage, vandindtrængen ved altaner, kuldebroer ved 
franske altaner samt defekte vådrumsmembraner. 
Herudover er der en række andre uhensigtsmæssi-
ge forhold, der giver fugtproblemer i murværk tag 
og boliger. Med helhedsplanen vil afdelingen blive 
fremtidssikret ved bl.a. udskiftning af tagkonstruk-
tion, ny let facadebeklædning, nye vindfang, ny 
opbygning af altaner og franske altaner, etablering 
af vådrumssikring i badeværelser og ombygning af 
ventilationsanlæg.

Desuden opgraderes udearealerne ved en land-
skabsplan, der bl.a. sikrer varierende beplantning, 
og flere tryghedsskabende, samt nye kriminalitets-
præventive aktiviteter, ophold og belysning, mv.
I samarbejde med fsb Husumgård opgraderes 
fællesstien gennem de to bebyggelser, med akti-
vitetspladser som en del af forbindelsesstien fra 
Frederikssundsvej via Gadelandet for derved at 
skabe sammenhæng og fællesskab.

Tiltag
Med helhedsplanen fremtidssikres afdelingen og 
boligerne bliver mere tidssvarende og attraktive, 
samtidig med at der skabes nye, trygge og forbed-
ret udearealer og fællesskaber.
Det sker bl.a. ved:
• Ny tagkonstruktion og beklædning
• Udskiftning af let facadebeklædning og udbe-

dring af opfugtet murværk
• Nye indgangspartier 
• Ny opbygning af altaner
• Udbedring af kuldebroer
• Nye altanværn og udskiftning af altandøre
• Vådrumssikring af badeværelser 
• Udskiftning af køkkener
• Ombygning og udskiftning af tekniske installa-

tioner
• Opgradering af fælleshus samt udearealer 

med tryghedsskabende foranstaltninger

Luftfoto af Gadelandet. Afdelingen er opført samtidigt 
med fsb’s afdeling Husumgård. De to afdelinger frem-
står ens ift. ydre fremtræden.
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Økonomi

Anskaffelsessum
Renovering  165,2 mio. kr.

Kommunal garanti
Garanti på lån 165,2 mio. kr.

Kommunalt bidrag
Kapitaltilførsel 200.000 kr.

Boligudbud

Boligudbud i dag 1v 2v 3v 4v 5v 
+

I alt

Familieboliger - 12 101 29 3 145

Ungdomsboliger - - - - - -

Ældreboliger - 22 - - - 22

Samlet bruttoareal i dag: 13.533,5  m2

Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 81 m2

Der sker ikke ændringer i boligudbuddet.

Husleje 

Familieboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.063  7.389

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.080 7.508 

Ældreboliger kr./m2/år 
(2020-niveau)

kr./md. i gns. 
(2020-niveau)

Eksisterende hus-
leje* 1.097 6.077

Fremtidig husleje* 
(anslået) 1.115. 6.174 

*Husleje eksklusiv forbrug samt hjemfaldspligt

Kommunens gennemsnitlige husleje for almene 
familieboliger er 921 kr. /m2/år (2019 niveau)

Processen
Projektet skal energiscreenes efter Landsbyg-
gefondens retningslinjer. Screeningen skal gøre 
det muligt at vurdere, om der kan indarbejdes 
energibesparende tiltag i projektet. Resultatet af 
screeningen kendes endnu ikke. 

Planen er godkendt af afdelingens beboermøde 
den 23. september 2020, og af organisationsbesty-
relsen den 7. oktober 2020. Projektering opstartes 
januar 2021 med byggestart ultimo 2020.

Betingelser for godkendelse
Københavns Kommune kan godkende skema A 
under følgende forudsætninger:

Afklaring og endelig godkendelse af projektets 
udformning og arkitektoniske løsninger skal foregå 
mellem skema A og skema B, herunder
• at ny tagkonstruktion og beklædning, ny fa-

cadebeklædning, samt altankonstruktion og 
altanværn detaljeres yderligere

• at indretning af udearealer, herunder også 
hovedstien, med belægninger, belysning, op-
holdsarealer mv. detaljeres yderligere

• at hovedsti og nyindretning af udearealer bear-
bejdes i sammenhæng med fsb Husumgård

• at projektet lever op til krav i Miljø i Byggeri og 
Anlæg 2016

• at eventuelle projektændringer godkendes af 
PARC, Almene Boliger.


