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1.0 Indledning

1.0

Indledning
BAGGRUND
Nærværende projek orslag og dets lhørende økonomi er
et mo veret forslag l opgavens løsning på grundlag af den
foreløbige helhedsplan.
Projek orslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, et bud på den arkitektoniske idé for altanrenovering, indretning af lgængelighedsboliger og tagboliger, materialevalg, konstruk ons-, ven la ons- og installa onsprincipper.
Der er foretaget en vurdering af konkrete løsningsforslag l
indretning af lgængelighedsboliger som er skitseret i helhedsplanen, men indenfor en bevarende renovering. Forudsætningenfor at indre e nye lgængeligehdsboliger er at de lever
op l gældende Bygningsreglement og Landsbyggefondens
krav l indretningen - kategori C.
VISION
Søheltekvarteret er en a rak v bebyggelse beliggende i Aalborg vestby, der har behov for at få lført nyt liv. Fysisk opretning og varia on af boliger skal give ny dynamik i området, og
sikre en a rak v og bæredyg g boligbebyggelse fremover.
Søheltekvarteret er et typisk sammenhængende boligområde
fra den dlige e erkrigs d, og har dermed en kulturhistorisk
værdi som er værd at værne om.
Ankomst l området sker af oﬀentlige veje i store uinspirerede
rum mellem husene. Gårdene mellem husene er udlagt l
store græsplæner som ikke inviterer l ophold. Fælleshuset ligger gemt væk i området, bag servicefunk oner for ejendomsfunk onærerne.

I hovedtræk påpeges akut behov for renovering af kloaksystem, vinduer, tage, badeværelser, vand- og aﬂøbsinstalla oner,
elinstalla oner, ven la on og lydisolering af lejligheder.
Størstedelen af alle lejligheder bibeholdes i deres nuværende
størrelse, så omdrejningspunktet primært er at skabe
dssvarende forhold for indretning af nyt badeværelse i
lejlighederne, vindues- og dørudski ning, etablering af ven laon, nyt køkken og nye overﬂader.
Renoveringen er yderligere mo veret af ønsket om at lvejebringe gode og dssvarende lgængelighedsboliger, hvilket
bl.a. kræver elevatoradgang. Etablering af lgængelighedsboliger giver sam dig mulighed for nye tagboliger, der udny er
tagrummet og bliver l boliger i 2 plan.
En mangfoldighed af lejlighedstyper og størrelser vil bidrage l
øget befolkningsmæssig diversitet.
Oplevelsen af det bygningsfysiske miljø, vil øges ved at området lføres en styrkelse i arkitekturen i kra af bl.a. vinduesudski ning, renovering af altaner og e erisolerede murede
gavle. De nye bygningsmæssige arkitektoniske kvaliteter vil
smi e af på udformningen af byrum og grønninger. Det er
afgørende at der skabes et a rak vt nærmiljø for den enkelte
beboer. Sam dig kan der lvejebringes rumlige kvaliteter som
gøres lgængelig for den omgivende by og dermed styrkes
oplevelsen af en åben og dynamisk bydel.
Renoveringen af bebyggelsen og en udvidelse af fælleshuet
med mulighed for eksempelvis beboerdrevet café, kan være
en katalysator for en stærk branding af bydelen.

På trods af løbende vedligehold af bygningerne, står man
i dag med et funk onsmæssigt e erslæb i forhold l ikke
dssvarende lejlighedsindretninger, indeklima/skimmelvækst,
lgængelighed, installa oner, energiforbrug mm.
Bebyggelsen er s kprøvevis gennemgået, og der er udarbejdet
en detaljeret teknisk lstandsrapport. Tilstandsrapporten underbygger ovennævnte e erslæb for bebyggelsen, og danner
sam dig grundlag for det udarbejdede forslag for transformaon af bebyggelsen.
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Afdeling 10

4.1
OPSUMMERING AF ARBEJDER
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AFDELING 10
EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
BOLIGER

BOLIG
TYPE
1 VÆR.
2 VÆR.

14

26 *

3 VÆR.

67

49

4 VÆR.
I ALT

6
81

Der er lagt op l en skånsom renovering med respekt for de
eksisterende kvaliteter, hvor det eksisterende udtryk bevares.
Tag og vinduer udski es i tråd med den oprindelige arkitektur.
Altaner og gavle bearbejdes for øget integra on i arkitekturen
og energimæssige ltag.

2

s Gade

11

Ruds
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CV Jessen

10

Generelle
bygningsrenoveringer

81 **

* Heraf 12 stk. lgængelighedsboliger
** Heraf 8 stk. 2-plansboliger som udny er tagetagen

FACADER
- Teglfacader renoveres hvor fuger er porøse
- Gavle isoleres og mures op
- Nye vinduer
- Nye altandøre/døre v. fransk altan
- Nye kældervinduer
- Nye opgangsdøre
- Nye kælderdøre
- Eksisterende altaner får nyt værn og afskærmning
- Franske altaner får nyt værn
- De altaner, som sidder i direkte sammenhæng med de
nye karnapper, udski es (se ‘ lgængelighedsboliger’)
- Altaner på gavlen v. O e Ruds Gade nr. 10 udski es i
forbindelse med e erisolering og skalmuring af gavl.
LEJLIGHEDER
- Ombygning af alle lejligheder med dssvarende baderum
- Nye installa oner i bad og køkken
- Nyt ven la onsanlæg med varmegenvinding
- Nye el-installa oner
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Lydisolering af etagedæk
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
- Etablering af elevator
- Indretning af lgængelighedslejligheder
- Alle lgængelighedsboliger TH får karnap mod haveside,
og altaner i direkte forbindelse med nye karnapper udski es med nye altaner.
- Eksisterende altaner får ny bund iht. lgængelighedskrav
TAGBOLIGER
- Øverste boliger i lgængelighedsopgange udvides l
2-plansboliger med inddragelse af tagetage
- Hvor der etableres tagboliger ﬂy es eksisterende
lo srum l kælder

TAG
Eksisterende tagplader og rygninger ses generelt med igangværende og omfa ende nedbrydning i form af huller, afskalninger, krakeleringer og porøse overﬂader.
Tagrummene bærer præg af gentagne vandindtrængninger,
fugten har sat tydelige spor på tagplader og træværk.
Man har e erisoleret tagdækket, og i den forbindelse er der
risiko for, at tagrummet bliver mere opfugtet, fordi der ikke
længere trænger den samme varme op fra etagen nedenunder.
Derfor anbefaler vi en totaludski ning af tagkonstruk onen.
Det eksisterende tag og tagkonstruk on nedbrydes og der
bliver opsat helt ny tagkonstruk on med isolering og fast
undertag. Dermed opgraderes hele tagrummet l at blive et
opvarmet tagrum. Tagbeklædning bringes lbage l bygningernes oprindelige materiale, teglsten.

FACADER
Facaderne er opført i massivt murværk af røde teglsten.
Generelt ser facaderne ud l at være i rimelig stand. Stenene
er pæne og har stadig deres oprindelige overﬂade og brandhus. Der er ikke konstateret større sætningsskader eller revner.
Fuger ser ud l generelt at have været stærke i deres leve d,
selvom der er foretaget repara oner løbende.
Under vinduet er sålbænk udført med 20mm hårdtbrændte
klinker. Selve klinkerne ser ud l at være i god stand, men ﬂere
sidder løse og fuger imellem klinker er i dårlig stand og ﬂere
steder mangelfuld.
Fuger under sålbænke er i meget dårlig stand. De løse kakler
kombineret med dårlige fuger under sålbænke giver vandindtrængning og risiko for frostsprængninger.
Vi anbefaler, at facader e ergås for revner og porøse fuger,
dvs. en par el udkradsning af fuger og nye fuger hvor disse
er skadet. I forbindelse med vinduesudski ningen ski es sålbænk og fuger omkring vinduer.
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4.2
VINDUER/ALTANDØRE
Vinduer og terrassedøre er udført i plas cproﬁler.
Vinduer udski es med nye energimæssigt dssvarende træalu vinduer med opdeling, som giver bedre og mere ﬂeksible
udlu ningsmuligheder end de eksisterende.

GAVLE
Gavle, der i dag er e erisoleret og beklædt med stålplader,
fremstår falmede med buler og afskallende maling. Idet der
ikke er isoleret med mere end 100mm har e erisoleringen
begrænset eﬀekt.
For at forbedre energiforbruget isoleres gavle og skalmures, så
den oprindelige arkitektur bevares.

Lejlighedsrenoveringer
LEJLIGHEDER SOM IKKE OMBYGGES
TIL TILGÆNGELIGHEDSLEJLIGHEDER
Lejligheder, som ikke ombygges l lgængelighedslejligheder,
renoveres l dssvarende boliger.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme, og ﬂere
steder udvides eksisterende badeværelse så man kan få en
fornu ig dssvarende indretning.
Der etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og lydforhold mellem lejligheder forbedres med opsæ else af lydlo er.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males

TG LEJLIGHEDER
KÆLDER
Kældervægge og gulve e ergås for fugtskader, revner i beton
i kælder afrenses og udbedres. Derudover etableres der ny
energibesparende belysning overalt i kælder.
I de opgange hvor der etableres tagboliger ﬂy es depotrum
fra tagrum l kælder, hvorfor der afsæ es plads i kælder l
etablering af depotrum.

ALTANER
Eksisterende franske altaner får nyt værn lnærmet den oprindelige arkitektur.
Eksisterende altaner får nyt værn og afskærmning lnærmet
den oprindelige arkitektur. De altaner, som sidder i direkte
forbindelse med nye karnapper, demonteres, og der etableres
nye i sammenhæng med konstruk onen af karnapperne.
Altaner lhørende lejlighederne l venstre O e Ruds Gade nr.
10 udski es i forbindelse med e erisolering og skalmuring af
gavl.
TRAPPERUM
Trapperum males og der opsæ es akus kplader for en bedre
rumklang i opgange.

Ved placering af lgængelighedsboliger har vi lagt vægt på at
holde lejlighederne indenfor eksisterende lejlighedsskel. Alle
lgængelighedsboliger er indre et iht. SBI 249, lgængelige
boliger – indretning.
Ved alle lgængelighedsopgange etableres der en indeliggende elevator, der giver adgang l alle etager samt kælder.
Elevator placeres i det gamle køkken i lejl. TH, og derfor bliver
lejligheden TH lidt mindre en lejligheden TV. Som kompensering for det tabte areal, etableres der en karnap på haveside, i
forbindelse med køkkenet.
For at få nogle mere dssvarende boliger ﬂy es køkkenerne
fra indgangssiden l havesiden, så køkkenet ligger i direkte
forbindelse med stuen, og der tæt på køkkenet er direkte
udgang l altan.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye store badeværelser med gulvvarme.
Der etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og lydforhold mellem lejligheder forbedres med opsæ else af lydlo er.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males
Depotrum i lgængelighedsopgange ﬂy es l kælder.

TAGBOLIGER
Ved alle lgængelighedsopgange etableres der tagboliger på
den øverste etage, hvor tagrummet inddrages, så boligerne
bliver i 2 plan. Elevator forsyner indgangsetagen l tagboligerne.
I tagboligerne har vi lagt vægt på at få nogle gennemlyste
boliger med køkken og stue placeret i direkte forbindelse, hvor
køkkenet dog alligevel er lidt afskærmet fra opholdsarealerne.
I indgangsniveau placeres toilet, køkken og stue, og på tagetagen etableres der værelser. Tagetagen får tagvinduer i alle
rum, der overholder redningsåbningskrav.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme. Der
etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og på tagetagen
etableres der nye massive trægulve.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males
Depotrum i lgængelighedsopgange ﬂy es l kælder.
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AFD. 8 OG 10 OTTE RUDS GADE 13 35
EFTER OMBYGNING MED NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE, KARNAPPER OG ALTANER
OPSTALTER 1:500
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GÅRDHAVESIDE NORD
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Lejligheder som ikke ombygges l lgængelighed
EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_10.A

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_10.B

TYPE ALM_10.A

TYPE ALM_10.B

ARBEJDER:

ARBEJDER:
- Nyt badeværelse
(ﬂy es l ny placering)
- Køkken ombygges
(udvides)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Ny altan (i forbindelse
med e erisolering af gavl)
- Badeværelse ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

Afdeling 10 4.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

Valgfri væg

Skab

TYPE ALM_10.C

Skab

TYPE ALM_10.D

Skab

Valgfri væg

Skab

TYPE ALM_10.C

TYPE ALM_10.D

ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

Valgfri væg

Skab

Skab

Skab

TYPE ALM_10.E

Skab

Skab

TYPE ALM_10.F

TYPE ALM_10.E

TYPE ALM_10.F

ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges (udvides)
- Køkken ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Køkken ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

Skab

Skab

TYPE ALM_10.G

Skab

TYPE ALM_10.G
ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Køkken ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

Valgfri væg

Skab

TYPE ALM_10.H

Skab

TYPE ALM_10.J

Skab

Valgfri væg

Skab

TYPE ALM_10.H

TYPE ALM_10.J

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_10.K

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_10.K
ARBEJDER:
- Badeværelse ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Køkken ombygges (indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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4.3

Tilgængelighedsboliger
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AFDELING 10
EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
BOLIGER

2 VÆR.

14

26 *

3 VÆR.

67
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Etageplan
103

TYPE TG_10.A

TYPE TG_10.B

BOLIG
TYPE
1 VÆR.

101

4 VÆR.
I ALT

10

8

6

4

2

13

15

17

19

6
81

81 **

* Heraf 12 stk. lgængelighedsboliger
** Heraf 8 stk. 2-plansboliger som udny er tagetagen

Afdeling 10 4.3 Tilgængelighedsboliger

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

skab

skab

EKSIST. BOLIG:
69 m2

EKSIST. BOLIG:
69 m2

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

TYPE TG_10.A:
76 m2 bru o*/ 2 rum

TYPE TG_10.B:
69 m2 bru o*/2 rum

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Altan får ny bund + nyt værn
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Karnap lbygges
- Ny altan
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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AFD. 10 OTTE RUDS GADE 13 19*
EFTER OMBYGNING MED NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE, KARNAPPER OG ALTANER
OPSTALTER 1:200
AFD. 10

INDGANGSSIDE SYD

EKSISTERENDE
OPGANG

GÅRDHAVESIDE NORD

EKSISTERENDE
OPGANG

AFD. 8

NY INDGANG
TIL ELEVATOR

EKSISTERENDE
OPGANG

AFD. 10

*Tilsvarende ombygning med lgængelighedsopgange og karnapper ﬁnder sted på Afd 10, O e Ruds Gade nr. 6 og 8

EKSISTERENDE
OPGANG

NY INDGANG
TIL ELEVATOR

AFD. 8

Afdeling 10 4.3 Tilgængelighedsboliger

FORSLAG TIL NYT INDGANGSPARTI MED ELEVATOR I TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE

Repos

Op

Nyt repos foran elevator

Elevator

Bredde af eksisterende vindue åbnes helt
l terræn, så man kan opnår venderadius
i døråbning foran elevator, med niveaufri
adgang.
Døre åbnes med automa k sam dig
med, at elevatordør åbner.
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4.4

EKSISTERENDE FORHOLD
Etageplan

Tagboliger

103

101

10

8

6

4

2

13
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17

19

FORSLAG TIL NYE TAGBOLIGER BELIGGENDE I TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE OG I ALMINDELIG OPGANGE
Etageplan
103

TYPE TA_10.A

TYPE TA_10.B

101

10

8

6

4

2

13

15

17

19

TYPE TA_10.C

Afdeling 10 4.4 Tagboliger
FORSLAG TIL NYE TAGBOLIGER BELIGGENDE I TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE

EFTER OMBYGNING
PLAN TAGETAGE 1:100

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

EFTER OMBYGNING
SNIT A A 1:100
TYPE TA_10.A

TYPE TA_10.B

TYPE TA_10.A:
121 m2 bru o*/4 rum

TYPE TA_10.B:
104 m2 bru o*/3 rum

EFTER OMBYGNING
PLAN 3. ETAGE 1:100

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 3. ETAGE 1:100

ARBEJDER:

skab

EKSIST. BOLIG:
68 m2

skab

EKSIST. BOLIG:
68 m2

- Nyindretning af tagetage
l beboelse
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nyt trappehul + trappe
- Type TA_10.A: Nyt værn, bund
og afskærmning på altan
- Type TA_10.B: Ny altan
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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Afdeling 10 4.4 Tagboliger
FORSLAG TIL NYE TAGBOLIGER BELIGGENDE I ALMINDELIG OPGANGE

EFTER OMBYGNING
PLAN TAGETAGE 1:100

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

EFTER OMBYGNING
SNIT A A 1:100
TYPE TA_10.A

TYPE TA_10.C

EFTER OMBYGNING
PLAN 3. ETAGE 1:100

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 3. ETAGE 1:100

ARBEJDER:

Skab

EKSIST. BOLIG:
68 m2

Skab

EKSIST. BOLIG:
68 m2

- Nyindretning af tagetage
l beboelse
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nyt trappehul + trappe
- Type TA_10.A: Nyt værn, bund
og afskærmning på altan
- Type TA_10.B: Ny altan
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

TYPE TA_10.A:
121 m2 bru o*/4 rum

TYPE TA_10.C:
121 m2 bru o*/3 rum

5.0 Afdeling 12
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AFDELING 12
EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
BOLIGER

BOLIG
TYPE
1 VÆR.

4

2 VÆR.

4
7*

3 VÆR.

17

15*

4 VÆR.

13

8

I ALT

34

34**

* Heraf 14 stk. lgængelighedsboliger
** Heraf 4 stk. 2-plansboliger som udny er tagetagen

FACADER
- Teglfacader renoveres hvor fuger er porøse
- Gavle isoleres og mures op
- Nye vinduer
- Nye større altaner
- Nye altandøre
- Nye kældervinduer
- Nye opgangsdøre
- Nye kælderdøre
- Eksisterende altaner nedbrydes, og der opsæ es nye,
større altaner
LEJLIGHEDER
- Ombygning af alle lejligheder med dssvarende baderum
- Nye installa oner i bad og køkken
- Nyt ven la onsanlæg med varmegenvinding
- Nye el-installa oner
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Lydisolering af etagedæk
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
- Etablering af elevator
- Indretning af lgængelighedslejligheder
TAGBOLIGER
- Udny else af tagetage:Øverste boliger i lgængelighedsopgange udvides l 2-plansboliger med inddragelse af
tagetage
- Hvor der etableres tagboliger ﬂy es eksisterende
lo srum l kælder

Generelle bygningsrenoveringer

Der er lagt op l en skånsom renovering med respekt for de
eksisterende kvaliteter, hvor det eksisterende udtryk bevares.
Tag og vinduer udski es i tråd med den oprindelige arkitektur.
Altaner og gavle bearbejdes for øget integra on i arkitekturen
og energimæssige ltag.
TAG
Eksisterende tagplader og rygninger ses generelt med igangværende og omfa ende nedbrydning i form af huller, afskalninger, krakeleringer og porøse overﬂader.
Tagrummene bærer præg af gentagne vandindtrængninger,
fugten har sat tydelige spor på tagplader og træværk.
Man har e erisoleret tagdækket, og i den forbindelse er der
risiko for, at tagrummet bliver mere opfugtet, fordi der ikke
længere trænger den samme varme op fra etagen nedenunder.
Derfor anbefaler vi en totaludski ning af tagkonstruk onen.
Det eksisterende tag og tagkonstruk on nedbrydes og der
bliver opsat helt ny tagkonstruk on med isolering og fast
undertag. Dermed opgraderes hele tagrummet l at blive et
opvarmet tagrum. Tagbeklædning bringes lbage l bygningernes oprindelige materiale, teglsten.
FACADER
Facaderne er opført i massivt murværk af røde teglsten.
Generelt ser facaderne ud l at være i rimelig stand. Stenene
er pæne og har stadig deres oprindelige overﬂade og brandhus. Der er ikke konstateret større sætningsskader eller revner.
Fuger ser ud l generelt at have været stærke i deres leve d,
selvom der er foretaget repara oner løbende.
Under vinduet er sålbænk udført med 20mm hårdtbrændte
klinker. Selve klinkerne ser ud l at være i god stand, men ﬂere
sidder løse og fuger imellem klinker er i dårlig stand og ﬂere
steder mangelfuld.
Fuger under sålbænke er i meget dårlig stand. De løse kakler
kombineret med dårlige fuger under sålbænke giver vandindtrængning og risiko for frostsprængninger.
Vi anbefaler, at facader e ergås for revner og porøse fuger,
dvs. en par el udkradsning af fuger og nye fuger hvor disse
er skadet. I forbindelse med vinduesudski ningen ski es sålbænk og fuger omkring vinduer.

VINDUER/ALTANDØRE
Vinduer og terrassedøre er udført i plas cproﬁler.
Vinduer udski es med nye energimæssigt dssvarende træalu vinduer med opdeling, som giver bedre og mere ﬂeksible
udlu ningsmuligheder end de eksisterende.
GAVLE
Gavle, der i dag er e erisoleret og beklædt med stålplader,
fremstår falmede med buler og afskallende maling. Idet der
ikke er isoleret med mere end 100mm har e erisoleringen
begrænset eﬀekt.
For at forbedre energiforbruget isoleres gavle og skalmures, så
den oprindelige arkitektur bevares.
KÆLDER
Kældervægge og gulve e ergås for fugtskader, revner i beton
i kælder afrenses og udbedres. Derudover etableres der ny
energibesparende belysning overalt i kælder.
I de opgange hvor der etableres tagboliger ﬂy es depotrum
fra tagrum l kælder, hvorfor der afsæ es plads i kælder l
etablering af depotrum.
ALTANER
Eksisterende franske altaner får nyt værn lnærmet den oprindelige arkitektur.
Eksisterende altaner nedbrydes og der etableres nye store
altaner som arkitektonisk lnærmer sig den oprindelige
arkitektur.
TRAPPERUM
Trapperum males og der opsæ es akus kplader for en bedre
rumklang i opgange.
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5.2

Lejlighedsrenoveringer
LEJLIGHEDER SOM IKKE OMBYGGES
TIL TILGÆNGELIGHEDSLEJLIGHEDER
Lejligheder, som ikke ombygges l lgængelighedslejligheder,
renoveres l dssvarende boliger.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme, og ﬂere
steder udvides eksisterende badeværelse så man kan få en
fornu ig dssvarende indretning.
Der etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og lydforhold mellem lejligheder forbedres med opsæ else af lydlo er.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males

TG LEJLIGHEDER
Ved placering af lgængelighedsboliger har vi lagt vægt på at
holde lejlighederne indenfor eksisterende lejlighedsskel. Alle
lgængelighedsboliger er indre et iht. SBI 249, lgængelige
boliger – indretning.
Ved alle lgængelighedsopgange etableres der en indeliggende elevator, der giver adgang l alle etager samt kælder.
Elevator placeres i det gamle køkken i lejl. TH, og derfor bliver
lejligheden TH lidt mindre en lejligheden TV.
For at få nogle mere dssvarende boliger åbnes der op så
boligerne bliver gennemlyste.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye store badeværelser med gulvvarme.
Der etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og lydforhold mellem lejligheder forbedres med opsæ else af lydlo er.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males
Depotrum i lgængelighedsopgange ﬂy es l kælder.

TAGBOLIGER
Ved alle lgængelighedsopgange etableres der tagboliger på
den øverste etage, hvor tagrummet inddrages, så boligerne
bliver i 2 plan. Elevator forsyner indgangsetagen l tagboligerne.
I tagboligerne har vi lagt vægt på at få nogle gennemlyste
boliger med køkken og stue placeret i direkte forbindelse, hvor
køkkenet dog alligevel er lidt afskærmet fra opholdsarealerne.
I indgangsniveau placeres toilet, køkken og stue, og på tagetagen etableres der værelser. Tagetagen får tagvinduer i alle
rum, der overholder redningsåbningskrav.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme. Der
etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og på tagetagen
etableres der nye massive trægulve.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males
Depotrum i lgængelighedsopgange ﬂy es l kælder.
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Lejligheder som ikke ombygges l lgængelighed
EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

skab

TYPE ALM_10.A

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

skab

TYPE ALM_10.B

skab

skab

TYPE ALM_12.A

TYPE ALM_12.B

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Ny større altan
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Ny større altan
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

Afdeling 12 5.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

skab

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

skab

skab

skab

skab

skab

skab

TYPE ALM_10.C

TYPE ALM_10.D

TYPE ALM_10.C

TYPE ALM_10.D

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Ny større altan
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Ny større altan
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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Tilgængelighedsboliger
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AFDELING 12
FORSLAG TIL NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE

EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
BOLIGER

4

4

BOLIG
TYPE
1 VÆR.
117

TYPE TG_12.A

119

121

123

TYPE TG_12.B

2 VÆR.

7*

3 VÆR.

17

15*

4 VÆR.

13

8

I ALT

34

34**

* Heraf 14 stk. lgængelighedsboliger
** Heraf 4 stk. 2-plansboliger som udny er tagetagen

Afdeling 12 5.3 Tilgængelighedsboliger

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

skab

EKSIST. BOLIG:
87 m2

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

skab

EKSIST. BOLIG:
87 m2

TYPE TG_12.A:
95 m2 bru o*/ 2 rum

TYPE TG_10.B:
82 m2 bru o*/2 rum

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Ny større altan
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Ny større altan
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende
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FORSLAG TIL NYT INDGANGSPARTI MED ELEVATOR I TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE

Repos

Op

Nyt repos foran elevator

Elevator

Bredde af eksisterende vindue åbnes helt
l terræn, så man kan opnår venderadius
i døråbning foran elevator, med niveaufri
adgang.
Døre åbnes med automa k sam dig
med, at elevatordør åbner.
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5.4
EKSISTERENDE FORHOLD

117

119

121

123

TAGBOLIGER VED NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE

117

TYPE TA_12.A

119

121

123

TYPE TA_12.B

Tagboliger

Afdeling 12 5.4 Tagboliger
EFTER OMBYGNING
PLAN TAGETAGE 1:100

Alle mål er vejledende
* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 3/4. ETAGE 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 3/4. ETAGE 1:100

ARBEJDER:
- Nyindretning af tagetage
l beboelse
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Ny større altan
- Nyt køkken
- Nyt trappehul + trappe
- Ny altan
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

EKSIST. BOLIG:
87 m2

EKSIST. BOLIG:
87 m2

TYPE TA_12.A:
155 m2 bru o*/4 rum

TYPE TA_12.B:
136 m2 bru o*/4 rum
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AFDELING 13
(ingen lgængelighedsboliger)
EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE BOLI
GER
I ALT

BOLIGTYPE
1 VÆR.

12

12

12

12

2 VÆR.
3 VÆR.
4 VÆR.
I ALT

Der er lagt op l en skånsom renovering med respekt for de
eksisterende kvaliteter, hvor det eksisterende udtryk bevares.
Tag og vinduer udski es i tråd med den oprindelige arkitektur.
Altaner og gavle bearbejdes for øget integra on i arkitekturen
og energimæssige ltag.

TG

123

6

Generelle
bygningsrenoveringer

FACADER
- Teglfacader renoveres hvor fuger er porøse
- Gavle isoleres og mures op
- Nye vinduer
- Nye altandøre+døre v. fransk altan
- Nye kældervinduer
- Nye opgangsdøre
- Nye kælderdøre
- Eksisterende altaner får nyt værn, afskærmning og bund
- Altaner på gavlen udski es i forbindelse med e erisolering og skalmuring af gavl.
LEJLIGHEDER
- Ombygning af alle lejligheder med dssvarende baderum
- Nye installa oner i bad og køkken
- Nyt ven la onsanlæg med varmegenvinding
- Nye el-installa oner
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Lydisolering af etagedæk

TAG
Eksisterende tagplader og rygninger ses generelt med igangværende og omfa ende nedbrydning i form af huller, afskalninger, krakeleringer og porøse overﬂader.
Tagrummene bærer præg af gentagne vandindtrængninger,
fugten har sat tydelige spor på tagplader og træværk.
Man har e erisoleret tagdækket, og i den forbindelse er der
risiko for, at tagrummet bliver mere opfugtet, fordi der ikke
længere trænger den samme varme op fra etagen nedenunder.
Derfor anbefaler vi en totaludski ning af tagkonstruk onen.
Det eksisterende tag og tagkonstruk on nedbrydes og der
bliver opsat helt ny tagkonstruk on med isolering og fast
undertag. Dermed opgraderes hele tagrummet l at blive et
opvarmet tagrum. Tagbeklædning bringes lbage l bygningernes oprindelige materiale, teglsten.
FACADER
Facaderne er opført i massivt murværk af røde teglsten.
Generelt ser facaderne ud l at være i rimelig stand. Stenene
er pæne og har stadig deres oprindelige overﬂade og brandhus. Der er ikke konstateret større sætningsskader eller revner.
Fuger ser ud l generelt at have været stærke i deres leve d,
selvom der er foretaget repara oner løbende.
Under vinduet er sålbænk udført med 20mm hårdtbrændte
klinker. Selve klinkerne ser ud l at være i god stand, men ﬂere
sidder løse og fuger imellem klinker er i dårlig stand og ﬂere
steder mangelfuld.
Fuger under sålbænke er i meget dårlig stand. De løse kakler
kombineret med dårlige fuger under sålbænke giver vandindtrængning og risiko for frostsprængninger.
Vi anbefaler, at facader e ergås for revner og porøse fuger,
dvs. en par el udkradsning af fuger og nye fuger hvor disse
er skadet. I forbindelse med vinduesudski ningen ski es sålbænk og fuger omkring vinduer.
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Afdeling 13 6.1 Generelle bygningsrenoveringer

VINDUER/ALTANDØRE
Vinduer og terrassedøre er udført i plas cproﬁler.
Vinduer udski es med nye energimæssigt dssvarende træalu vinduer med opdeling, som giver bedre og mere ﬂeksible
udlu ningsmuligheder end de eksisterende.
GAVLE
For at forbedre energiforbruget isoleres gavle og skalmures, så
den oprindelige arkitektur bevares.
KÆLDER
Kældervægge og gulve e ergås for fugtskader, revner i beton
i kælder afrenses og udbedres. Derudover etableres der ny
energibesparende belysning overalt i kælder.
I de opgange hvor der etableres tagboliger ﬂy es depotrum
fra tagrum l kælder, hvorfor der afsæ es plads i kælder l
etablering af depotrum.
ALTANER
Eksisterende franske altaner får nyt værn lnærmet den oprindelige arkitektur.
Eksisterende altaner får nyt værn og afskærmning lnærmet
den oprindelige arkitektur.
I forbindelse med e erisolering af gavle ski es altaner på
gavle.
TRAPPERUM
Trapperum males og der opsæ es akus kplader for en bedre
rumklang i opgange.

6.2

Lejlighedsrenoveringer
Lejligheder renoveres l dssvarende boliger.
Der etableres nye ven la onsanlæg for sikring af indeklima
og begrænsning af energiforbrug. Alle lejligheder får nye elinstalla oner.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme, og ﬂere
steder udvides eksisterende badeværelse så man kan få en
fornu ig dssvarende indretning.
Der etableres nye køkkener i alle lejligheder.
Alle trægulve ski es l massive trægulve, og lydforhold mellem lejligheder forbedres med opsæ else af lydlo er.
Alle indvendige døre og lejlighedsdøre ski es, og alle overﬂader males

Afdeling 13 6.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_13.A

ARBEJDER:

TYPE ALM_13.A

- Altan får nyt værn og ny
bund
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

skab
skab

skab

skab

skab
skab

TYPE ALM_13.B

TYPE ALM_13.C

TYPE ALM_13.B

TYPE ALM_13.C

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Ny altan (i forbindelse
med e erisolering af gavl)
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Altan får nyt værn og ny
bund
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(indenfor eksist. rammer)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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8.0 Materialer

Materialer 8.1 Facader

8.1

Facader
Facaderne er opført i massivt murværk af røde teglsten.
Vi anbefaler, at facader e ergås for revner og porøse fuger,
dvs. en par el udkradsning af fuger og nye fuger hvor disse er
skadet.
Vinduer og terrassedøre er udført i plas cproﬁler.
Vinduer udski es med nye energimæssigt dssvarende træalu vinduer med opdeling, som giver bedre og mere ﬂeksible
udlu ningsmuligheder end de eksisterende plas c vinduer.
I forbindelse med vinduesudski ningen ski es sålbænk og
fuger omkring vinduer.
Der tages højde for at vinduer og døre kan pudses indefra, eller fra altan. Dog kan de store vinduer i karnappen, der vender
ud mod gården ikke pudses indefra.

FREMTIDIGE FORHOLD 1:200
Gadefacade

FREMTIDIGE FORHOLD 1:200
Gårdfacade
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Materialer 8.2 Altaner

8.2
Bolig i 2 plan / Tagbolig

Bolig i 2 plan / Tagbolig

TG-Bolig uden karnap

TG-boliger med
køkken karnap og altan

Altaner
Altaner ved TG-lejligheder i afd. 8 og 10 får nye altaner, hvor
der etableres karnapper. Altanerne udføres i s lrent design
med lodre e balustre, som arkitektonisk passer bedre l
bygningerne end det nuværende værn. Værn udføres i galvaniseret stål med “svævende” håndliste. Underbeklædning
er en brandsikret lys plade med afvanding ved forkant i hele
altanens længde.
Alle andre eksisterende altaner beholder deres konstrukon, men får nyt værn og ny afskærmning mellem altanerne i
samme s l som værnet på de nye lejligheder.

Nye altaner
med afskærmning

Kælderadgang

Lejlighedsskel
FREMTIDIGE FORHOLD 1:100
Udsnit gårdfacade ved lgængelighedsopgang

Lejlighedsskel

Lejlighedsskel

Forslag l frem dig altanværn

Materialer 8.3 Indgange

8.3
Tilbagetrukket,
opmuret felt

Bolig i 2 plan / Tagbolig

Indgange
Opgangsdøre ski es l nye energimæssigt dssvarende
trædøre med store glasfyldninger, så der kommer lys ind i
opgangen.
Ved alle lgængelighedsopgange etableres der elevator l
højre eller venstre for opgangen, tegning l venstre herfor
viser placering l højre. Elevator placeres i det eksisterende
køkken, dør l elevator er samme bredde som eksisterende
vindue. Vindueshullerne mures op i samme forbandt som
eksisterende murværk, men trukket lbage så det markeres i
facaden.
Der etableres niveaufri adgang l elevator fra fortov, elevator
servicerer alle lejligheder i opgangen samt kælder.
Døre l elevator åbnes med automa k, sam dig med elevatordør åbner.

TG-Bolig med køkken karnap

TG-boliger

Niveaufri adgang
ny elevetor

Ny opgangsdør

Lejlighedsskel

Opgang

FREMTIDIGE FORHOLD 1:100
Udsnit gadefacade ved lgængelighedsopgang

Lejlighedsskel

Lejlighedsskel
FREMTIDIGE FORHOLD 1:100
Planudsnit af indgangspar
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Materialer 8.4 Gavle

8.4

Gavle
Gavle, der i dag er e erisoleret og beklædt med stålplader,
fremstår falmede med buler og afskallende maling. Idet der
ikke er isoleret med mere end 100mm har e erisoleringen
begrænset eﬀekt.
Den eksisterende e erisolering ernes l fordel for en ny isolering af gavle der forbedre energiforbruget, gavlen skalmures
så den oprindelige arkitektur bevares.
Gavle der i dag ikke er e erisoleres isoleres i forbindelse med
helhedsplanen og mures op som øvrige gavle.
Billederne herunder viser referencefotos af en gavl før, under
og e er en e erisolering. På gavle der står i fuldt murværk
kan der “leges” med ornament i murværket der giver spil og
udsmykning af gavlen.

REGISTRERINGSFOTOS GAVLE
Eksisterende e erisolering

REFERENCEFOTOS VAPNAGÅRD
1 - Førfoto af gavl

2 - E erisolering af gavl undervejs

3 - E erfoto af e erisolering af gavl

4 - Nærbillede af ornament i murværk
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--------------------------------------------------------------Dette tilgængelighedsnotat er udarbejdet til projektforslaget for Himmerlands afdeling 10, 12 og 13, Søheltekvarteret, Aalborg, i samarbejde mellem
Himmerland Boligforening, Friis & Moltke og Aalborg Kommunes tilgængelighedsauditør.

Der gøres opmærksom på, at tilgængelighedsnotatet er et arbejdsdokument, der ikke kan træde i stedet for den mere detaljeret tilgængelighedsstrategi, som Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual kræver udarbejdet i projektet.
Tilgængelighedsnotatet er en foreløbig beskrivelse af projektets fokusområder, brugerbehov og tilgængeligheds kvalitetsniveauer og i hvilke overordnede områder, der differencernes mellem kvalitetsniveauerne samt en definition af brugerne og begrebet tilgængelighedsbolig.
Målsætning
For at imødekomme Himmerland Boligforenings målsætninger om at skabe
34 tilgængelighedsboliger ud fra gældende lovkrav og anvisninger samt de
menneskelige behov fra projektets mangfoldighed i beboergruppen, imødekommer projektet i videst muligt omfang krav om ligeværdighed og selvstændighed.
Tilgængelighedskravene i bygningsreglementet har samme juridiske gyldighed som fx kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Dette understreger
vigtigheden af boligforeningens projektarbejde med.
I dette projekt defineres tilgængelighedsboliger som boliger, der er er særligt egnede til beboere, der er gangbesværede og som anvender hjælpemidler, fx rollator eller kørestol, så de kan føre en selvhjulpen tilværelse,
eventuelt suppleret med hjælpemidler. Otte af tilgængelighedslejlighederne
har to etager, og her er tilgængelighedskravene opfyldt i køkkenerne, badeværelserne, opholds- og soverummene i den nederste, primære etage, men
ikke i tagetagerne, hvor der er flere soverum.
Afdelingernes boliger skal i deres forskellighed sikre, at beboerne kan bo
her i alle livsfaser. Derfor indrettes tilgængelighedsboligerne med:
• niveaufri adgang til alle indgange inklusive kælder
• niveaufri adgang til alle rum. I lejligheder med tagetage, dog ikke til
værelser i øverste etage.
• et rummeligt badeværelse
• 9M-døre
• lave eller ingen dørtrin
• frit manøvreringsareal på 1,5x1,5m i alle opholdsrum.
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Lov- og anvisningsgrundlag
Tilgængelighedsboligerne er i udgangspunktet ikke målrettet allergikere, da
der er tale om en ombygning af den eksisterende bygninger. De nye byggematerialer er ikke astma- og allergimærket. Dog anvendes materialer med
lavest mulige fordampning og MAL koder.

Som almennyttigt etageboligbyggeri skal projektets tilgængelighed som udgangspunkt efterleve krav og vejledninger fra nedenstående love, standarder og anvisninger i det omfang projektgruppen beslutter:


Bygningsreglement 2018 - tilgængelighedskrav



Landsbyggefondens notat om renoveringsstøtteordningen, kap. 5.



SBI anvisning 272 anvisning om bygningsreglement



SBI anvisning 249 Tilgængelige boliger - indretning



SBI anvisning 222 Tilgængelige boliger



SBI anvisning 250 Tilgængeligt byggeri generelt



SBI anvisning 262 Tilgængeligt etagebyggeri

Brugergrupper
For at kunne fastlægge, hvilke tilgængelighedsniveauer projektet skal bygges efter og i hvilke områder, der differencers mellem niveauerne, har Himmerland Boligforening og tilgængelighedsauditøren foretaget nedenstående
præcisering af beboergruppen:
Da beboergruppen består af en bred mangfoldighed i alle aldre og med forskellige fysiske og kognitive funktionsniveauer tilstræbes det, at boligernes
forskellighed muliggør, at beboerne kan blive boende i Søhelte kvarterets
boligafdelinger i alle livsfaser, fordi boligerne muliggør et ligeværdigt og
selvstændigt liv.



Primær målgruppe jfr. BR18

Sekundær målgruppe

Kørestolsbrugere

Synsnedsættelser

Rollatorbrugere

Hørenedsættelser

Gangbesværede

Børn i alle aldre



DS/ISO 21542 Bygningskonstruktion – tilgængelighed og anvendelighed
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual for ombygning.

Arm og hånd funktionsnedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
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Lov, anvisning
standarder og ISO

Projektdel

Bygningsreglement 18

Tilgængelighedsboliger,
dertilhørende
kælder, trappeopgange og
elevatorer

tilgængelighedskrav

Beskrivelse af hvordan krav
og anvisninger opfyldes
Alle tilgængelighedskravene
i BR imødekommes i udgangspunktet på kvalitetsniveau C, og enkelte på niveau
B.
Enkelte fravigelser forekommer som følge af den eksisterende bygningsfysik.
Differenceringen mellem niveauerne specificeres i kvalitetsniveauskemaerne.

SBI anvisning
272, 249, 222, 250
og 262

Tilgængeligheds boliger,
trapperum og
elevator
Fællesopholdsarealer

Anvisningerne imødekommes på rumstørrelser, indretning af badeværelser og køkkener, niveaufri adgang,
trappe- og etagemarkering,
samt elevatorer.
Enkelte fravigelser forekommer som følge af den eksisterende bygningsfysik.

DS/ISO 21542 Bygningskonstruktion
og anvendelighed

Generelt

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual

Generelt

Eksamineret tilgængelighedsauditør inddrages og
udarbejder eller godkender
tilgængelighedsstrategien og
gennemfører audits i udvalgte projektfaser.

Fokusområder
Udearealer:

•
•
•
•
•
•

Adgangsområde fra offentligt fortov til privat boligindgang
Belysning på adgangsarealer
Niveaufri udearealer
Skiltning på adgangsarealer og hovedindgang
Siddemuligheder i de beplantede fælles opholdsområder
Beplantning

Indendørs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevatorstørrelse, lys, lyd og taktile elementer
Håndlister i trapperum ført ubrudt igennem repos
Dørbredder
Temperaturforhold og luftkvalitet – herunder mulige allergihensyn i
materialevalg
Belysning i trapperum
Dagslys i boligerne
Niveaufri adgang til altan
Niveaufri bolig (maks. niveauforskel tilstræbes 1,5 cm)
Manøvreareal og pladsforhold i badeværelser
Manøvreareal og pladsforhold i opholds- og soverum
Manøvreareal og pladsforhold i køkkener
Akustik inkl. lydisolering mellem boliger
Stikkontakter farve og placering i afstand fra gulv og hjørner
Trappemarkering
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Tilgængelighedsniveauer og bygningsafsnit
De generelle bestemmelser i bygningsreglement sikrer kun tilgængelighed i
boliger i begrænset omfang. SBI anvisningerne er et supplement til og konkretisering af afsnittene om tilgængelighed i Bygningsreglement 2018.
Lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) stiller desuden krav til indretningen af flere typer almene boliger, bl.a. ældreboliger, der rækker ud over
bygningsreglementets generelle bestemmelser. Ved at følge anbefalingerne
i SBI anvisning 249 vil en bolig også kunne leve op til disse krav.
Anbefalingerne i SBI anvisningerne 272, 249, 222, 250 og 262 tilgodeser
ældre mennesker og mennesker med funktionsnedsættelser, så de i rimeligt
omfang kan føre en selvhjulpen tilværelse, eventuelt suppleret med hjælpemidler. Projektets tilgængelighedsboliger er rettet mod denne beboergruppe
og ikke til personer med stort plejebehov.
Alle tilgængelighedselementer i tilgængelighedsboligerne, de dertilhørende
trapperum, og elevatorer og de bygningsnære udearealer inddeles som minimum i kvalitetsniveau C og i muligt omfang niveau B, jævnfør Statens
Byggeforskningsinstituts kvalitetsniveauer. Enkelte elementer, som f.eks.
badeværelsers geometri kan som følge af den eksisterende bygningsfysik
ikke opnås.
I dette afsnit beskrives differentieringen mellem - og placeringen af tilgængelighedsniveauerne B og C. Kvalitetsniveau A er ikke relevant i dette projekt, idet det niveau retter sig mod personer med stort plejebehov.
Igennem opfyldelsen af Bygningsreglementet og SBI anvisningerne skal
byggeriet indeholde ligeværdige løsninger. En ligeværdig løsning betyder
ikke nødvendigvis én fælles løsning gældende for alle, men kan være flere
løsninger, der er ligeværdige tilbud til brugerne, fx trappe og elevator med
samme start- og slutpunkt.
For at få et overordnet overblik over, hvordan brugergrupperne prioriteres i
de forskellige bygningselementer udfyldes et skema for hver type enhed/funktion.

Anbefalingerne i anvisningerne er overvejende på kvalitetsniveau B og i
nogle tilfælde niveau A. Dermed er anvisningernes anbefalinger mere omfattende end myndighedskravene, der er angivet i BR18.

Universel
design
SBI Kvalitets
niveau A
SBI Kvalitets
niveau B
SBI Kvalitets
niveau C

Højere niveau end BR og SBI. I Universel Design er tilgængelighedselementer integrerede løsninger, der imødekommer den brede mangfoldighed
Er højeste SBI niveau og svarer til behov for mennesker
med stort plejebehov
Er mellemste SBI niveau og svarer til niveauerne i SBI
anvisningerne
Er laveste niveau svarende til BR niveau

Tilgængelighedsbolig
Badeværelse
Brugergruppe

Prioritet
Kvalitetsniveau
Universel
Design

B

C

Na.

Kørestolsbrugere
Ben, arm og hånd
funktionsnedsættelser
Synsnedsættelser
Hørenedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
Særlig målgruppe

Anvendelse af standardløsninger til tilgængelighed er ikke afgørende. Der
er plads til kreativitet i udtænkning af designet af tilgængelighedselementerne. Dog skal mål på bredder og højder samt materiale og farvevalg fra de
i projektet krævede love, anvisninger og publikationer overholdes.
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Tilgængelighedsbolig
opholdsrum
Brugergruppe

Prioritet

Tilgængelighedsbolig

Kvalitetsniveau
Universel
Design

B

C

trappeopgang
Na.

Kørestolsbrugere
Ben, arm og hånd
funktionsnedsættelser
Synsnedsættelser
Hørenedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
Særlig målgruppe

Brugergruppe
Kørestolsbrugere
Ben, arm og hånd
funktionsnedsættelser
Synsnedsættelser
Hørenedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
Særlig målgruppe

Kvalitetsniveau
Universel
Design

B

C

Na.

Kørestolsbrugere
Ben, arm og hånd
funktionsnedsættelser
Synsnedsættelser
Hørenedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
Særlig målgruppe

Tilgængelighedsbolig
køkken

Brugergruppe

Prioritet

Tilgængelighedsbolig

Prioritet

elevator

Kvalitetsniveau
Universel
Design

B

C

Na.

Brugergruppe

Prioritet
Kvalitetsniveau
Universel
Design

B

C

Na.

Kørestolsbrugere
Ben, arm og hånd
funktionsnedsættelser
Synsnedsættelser
Hørenedsættelser
Allergi og astma ramte
Psykiske lidelser
Læse og sprogvanskeligheder
Særlig målgruppe
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Den videre Proces
Efter skema A-godkendelsen udarbejdes der ved opstarten af hovedprojektet en tilgængelighedsstrategi i samarbejde mellem en eksamineret tilgængelighedsauditør og bygherren eller dennes rådgiver.
Der gennemføres tilgængelighedsaudit i forbindelse med kvalitetsgranskningen forud for udbuddet.
Projektets tilgængelighedsauditør deltager i bygherremøderne når emner
fra tilgængelighedsstrategien er på dagsordenen.

Den 15. november 2018
Kommentering fra Aalborg Kommunes tilgængelighedsauditør Kit Bos
Der er endnu ikke fremlagt detaljeret tegningsmateriale, hvoraf det fremgår,
at badeværelserne overholde de 7 målkrav fra BR18, der skal til for at rummene har kvalitetsniveau B. Badeværelserne vurderes derfor pt at være på
niveau C for kørestolsbrugere, gang- arm og håndhandicappede brugere.
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