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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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Renoveringens elementer 2.1 Afdelingsoversigt

FREMTIDIG DISPONERING AF BOLIGTYPER I HELE BEBYGGELSEN
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2.0 Afdelingsoversigt
FASE 2

FASE 1

AFDELING 8

AFDELING 10

EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
ALMINDELIGE
BOLIGER

BOLIGTYPE

EKSISTERENDE
BOLIGER

AFDELING 12
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3.0 Afdeling 8

(fase 2)

Afdeling 8

3.1
OPSUMMERING AF ARBEJDER

125
123

Kaste

tvej

121

TAG
- Nyt tag
- Isolering af tagrummet

119
117
6
5
8

Gade

7

103
101

Steen Bill
es

6

8

4

10

15

Otte

BLOK

12

Otte Ru
ds

18

17

35

19

20

33

BLOK
31

29

8

Gade

8.B
27

10

25

23

21

19

17

15

13

21

22
42

6

2

16

30

e

8.A

13

4

23
40
25

Blokke uden nye lgængelighedsboliger
Blokke med nye lgængelighedsboliger

AFDELING 8
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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.
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CV Jessen

10

Generelle
bygningsrenoveringer

311

FACADER
- Teglfacader renoveres hvor fuger er porøse
- Gavle isoleres og mures op
- Nye vinduer
- Nye altandøre
- Nye kældervinduer
- Nye opgangsdøre
- Nye kælderdøre
- Eksisterende altaner får nyt værn og ny afskærmning
- Franske altaner får nyt værn
- På den lille stang mod Steen Billes Gade ernes eksisterende altaner i stueplan og ersta es af franske altaner
- På stang mod O e Ruds Gade på havesiden udski es de
altaner, som sidder i direkte sammenhæng med de nye
karnapper (se ‘ lgængelighedsboliger’)
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
- På stangen mod O e Ruds Gade får lgængelighedsboliger TH karnap mod haveside, og altaner i direkte
forbindelse med nye karnapper udski es med nye.
- Eksisterende altaner får ny bund iht. lgængelighedskrav
TAGBOLIGER
- Udny else af tagetage: Øverste boliger 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.

9

Afdeling 8 3.1 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.

3.2

Lejlighedsrenoveringer
LEJLIGHEDER SOM IKKE OMBYGGES
TIL TILGÆNGELIGHEDSLEJLIGHEDER

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.

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

KÆLDER

TG LEJLIGHEDER

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.

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.

GAVLE

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.

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.

Afdeling 8 3.2 Lejlighedsrenoveringer

Lejligheder som ikke ombygges l lgængelighed

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.A

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.B

TYPE ALM_8.A

TYPE ALM_8.B

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(samme placering)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Køkken ombygges
(samme placering)
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner
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Afdeling 8 3.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.C

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.D

TYPE ALM_8.C

TYPE ALM_8.D

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

Afdeling 8 3.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.E

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.F

TYPE ALM_8.E

TYPE ALM_8.F

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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Afdeling 8 3.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.G

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.H

TYPE ALM_8.G

TYPE ALM_8.H

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

Afdeling 8 3.2 Lejlighedsrenoveringer

EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.J

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.K

TYPE ALM_8.J

TYPE ALM_8.K

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
15
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EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.G

EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

TYPE ALM_8.H

TYPE ALM_8.G

TYPE ALM_8.H

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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3.3

EKSISTERENDE FORHOLD
BLOK 8.A

Tilgængelighedsboliger

125
123

Kaste

tvej

121
119
117
6

10

8

5

6

8

7

BLOK 8.B

103
101

Steen Bill
es

10

9
8

6

11

12

6

8

8.A

13
4

10

15

Otte Ru
ds

18

17

23

25

27

29

31

33

35

33

BLOK
31

29

8

Gade

8.B
27

10

25

23

21

19

17

15

13

21

22
42

35

19

20

21

Otte

12

16

30

6

2

BLOK

17

14

2

4
e

12

Gad

14

Ruds

16

s Gade

18

CV Jessen

20

Gade

22

23
40
25

FORSLAG TIL NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE
BLOK 8.A
TYPE TG_8.A

AFDELING 8

TYPE TG_8.B

EKSISTERENDE
BOLIGER

FREMTIDIGE
BOLIGER

1 VÆR.

1

1

2 VÆR.

150

210 *

3 VÆR.

158

88

BOLIG
TYPE

22

20

18

16

14

12

10

8

BLOK 8.B TYPE TG_10A & TG_10B

6

17

4 VÆR.
I ALT

10
309

309 **

* Heraf 60 stk. lgængelighedsboliger
** Heraf 20 stk. 2-plansboliger som udny er tagetagen
21

23

TYPE TG_10.A

25

27

29

TYPE TG_10.B

31

33

35

Afdeling 8 3.3 Tilgængelighedsboliger

BLOK 8.A EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EKSIST. BOLIG:
73 m2

BLOK 8.A EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

EKSIST. BOLIG:
73 m2

TYPE TG_8.A:
70 m2 bru o/2 rum

TYPE TG_8.B:
80 m2 bru o/2 rum

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Altaner får nyt værn, ny
bund og afskærmning
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- Nyt køkken
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

- Altaner får nyt værn, ny
bund og afskærmning
- Badeværelse ombygges
(udvides)
- 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
19
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BLOK 8.B EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 1:100

EKSIST. BOLIG:
68 m2

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

BLOK 8.B EFTER OMBYGNING
PLAN 1:100

EKSIST. BOLIG:
68 m2

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

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

ARBEJDER:

ARBEJDER:

- Altan får nyt værn, ny bund og ny
afskærmning
- 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. 8 OG 10 OTTE RUDS GADE 13 35
EFTER OMBYGNING MED NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE, KARNAPPER OG ALTANER
OPSTALTER 1:500

AFD. 10

AFD. 8

INDGANGSSIDE SYD

AFD. 8

GÅRDHAVESIDE NORD

AFD. 10

Afdeling 8 3.3 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.

23
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3.4

EKSISTERENDE FORHOLD
BLOK 8.A

22

20

18

16

14

12

10

8

Tagboliger

6

17

BLOK 8.B

21

23

25

27

29

31

33

35

FORSLAG TIL NYE TAGBOLIGER BELIGGENDE I TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE
BLOK 8.A

TYPE TA_8.A
22

20

18

16

14

12

10

8

6

17

BLOK 8.B TYPE TA_10.A & TA_10.B

TYPE TA_10.A
21

23

25

27

29

31

33

35

TYPE TA_10.B

TYPE TA_8.B

A

BLOK 8.A EFTER OMBYGNING
PLAN TAGETAGE 1:100

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

Afdeling 8 3.4 Tagboliger

A

BLOK 8.A EFTER OMBYGNING
SNIT A A 1:100

A

BLOK 8.A EFTER OMBYGNING
PLAN 3. ETAGE 1:100

BLOK 8.A EKSISTERENDE FORHOLD
PLAN 3. ETAGE 1:100

ARBEJDER:

A

- Nyindretning af tagetage
l beboelse
- Nyt lgængelighedsbadeværelse
- Nyt køkken
- Nyt trappehul + trappe
- Nyt værn og afskærmning på
altan
- Nye gulve
- Nye lydlo er
- Nye yderdøre
- Nye indvendige døre
- Nye installa oner

EKSIST. BOLIG:
73 m2

EKSIST. BOLIG:
73 m2

TYPE TA_8.A:
126 m2 bru o/4 rum

TYPE TA_8.B:
107 m2 bru o/3 rum
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3.4 Tagboliger
BLOK 8.B

* Arealer inkluderer andel af fælles trappeopgang
Alle mål er vejledende

EFTER OMBYGNING
PLAN TAGETAGE 1:100

BLOK 8.B
EFTER OMBYGNING
SNIT A A 1:100

BLOK 8.B
EFTER OMBYGNING
PLAN 3. ETAGE 1:100

BLOK 8.B
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 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.B:
104 m2 bru o*/3 rum
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Afdeling 10

4.1
OPSUMMERING AF ARBEJDER

125
123

Kaste

tvej

121
119
117

TAG
- Nyt tag
- Isolering af tagrummet

6
5
8
Gade

7

103
101

Steen Bill
es

9
6

8

13
4

14

4

e

6

10

15

6

12

16
Otte Ru
ds

18

17

33

31

29

8

Gade

27

10

25

23

21

19

17

15

13

21

22
42

35

19

20

30

Otte

2

Gad

12

23
40
25

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

8

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.

29

Afdeling 10 4.1 Generelle bygningsrenoveringer

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.

Afdeling 10 4.2 Lejlighedsrenoveringer

AFD. 8 OG 10 OTTE RUDS GADE 13 35
EFTER OMBYGNING MED NYE TILGÆNGELIGHEDSOPGANGE, KARNAPPER OG ALTANER
OPSTALTER 1:500

AFD. 10

AFD. 8

INDGANGSSIDE SYD

AFD. 8

AFD. 10

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
33

Afdeling 10 4.2 Lejlighedsrenoveringer

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

Afdeling 10 4.2 Lejlighedsrenoveringer

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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Tilgængelighedsboliger

EKSISTERENDE FORHOLD
Etageplan

103

125
123

Kaste

tvej

121
119
117
6

101

5
8
Gade

7

103
101

Steen Bill
es

9
6

8

4

14

4

e

13
10

15

6

12

16
Otte Ru
ds

18

10

8

6

4

2

13

15

17

17

19

33

31

29

8

Gade

27

10

25

23

21

19

17

15

13

21

22
42

35

19

20

30

Otte

2

Gad

6

2

s Gade

11

12

Ruds

8

CV Jessen

10

23
40
25
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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
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101
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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
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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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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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7.0 Fælleshus

Fælleshus 7.1 Nyt fælleshus

7.1
OPSUMMERING FÆLLESHUS

125
123

Kaste

tvej

121
119
117

Fælleshus
Der er en idé om at etablere et nyt fælleshus i Søheltekvarteret, da det eksisterende fælleshus er nedslidt og har meget
dårlige lgængelighedsforhold.
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Samlet areal ca. 360 m²
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Gad

6
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15
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2
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16

8
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35

18
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33

31

29

19

20

27

10

25

23

21

19

17

21

30

22
23

42

Ruds

8
11

12

14

105
101

Steen Bil

10

1

7

40
25

INDGANG FRA
HENRIK GERNERS GADE

INDGANG
GÆSTEBOLIGER

15

13

FUNKTIONER
- Selskabslokale
- Mødelokale
- Køkken
- Kontorfacailiteter l ejendomsfunk onærer
- Vaskeri
- Gæsteboliger, 4 stk.
- Aﬂukket gårdrum
- Depot, teknikrum og toile er

I skitseprojektet er der lagt op l at skabe bedre rammer for
fællesskabet i Søheltekvarteret, end det er lfældet i dag.
Det er således idéen at skabe et niveaufrit hus med ﬂere
fælles funk oner l at understø e det sociale liv for kvarterets
beboere.
Der er skabt et stort ﬂeksibelt selskabslokale, med mulighed
for opdeling. Så man kan få et stort lokale eller to mindre lokaler. På denne måde kan huset være med l at danne rammer
for et væld af forskellige sociale ak viteter.
Herudover er der etableret et fælles vaskeri i fælleshuset.
Vaskeriet er placeret direkte ved husets indgang med et stort
lyst café- og opholdsareal. De e er med l at skabe et mere
levende og ak vt fælleshus.
Endvidere er der etableret et mere sammenhængende område l kvarterets ejendomsfunk onærer i fælleshuset, så de,
ligesom i dag, i det daglige er med l at skabe liv i huset.
Til sidst er der i fælleshusets østlige del placeret 4 gæsteboliger.
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Fælleshus 7.1 Nyt fælleshus

Fælleshus 7.1 Nyt fælleshus

VÆRELSE
11 m2

KØKKEN
20 m2
VASKERI
17m2

DEPOT/TEKNIK
17m2
SELSKABSLOKALE
70 m2

TOILET
2 m2

NY VÆRKSTEDS- OG AFFALDSBYGNING

14 m

VÆRELSE
11 m2

HC TOILET
5 m2

CAFÉ/OPHOLD
18 m2

TOILET/BAD
4 m2

TOILET/BAD
4 m2

TOILET
2 m2

INDGANG
FRA GÅRDRUM

FORRUM
10 m2

GARDEROBE
KONTOR
19 m2

TEKØKKEN

FOLDEVÆG
GARDEROBE
3 m2

INDGANG FRA
HENRIK GERNERS GADE

TOILET/BAD
4 m2

MØDERUM
20 m2

TOILET/BAD
4 m2

GÅRDRUM
16 m2
VÆRELSE
11 m2

TOILET/BAD
4 m2

VÆRELSE
11 m2

28 m
EKSISTERENDE BYGNING
N

FÆLLESHUS
PLAN 1:100
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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

Materialer 8.4 Gavle
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9.0 Ingeniør

Ingeniør 9.1 Ingeniørfag

9.1

Ingeniørfag
KONSTRUKTION
Vægge omforandres i henhold l de nye lejlighedsindretninger.
Der indarbejdes bjælker og søjler for at bibeholde stabilitet af
de bærende konstruk oner.
VENTILATION
Lejlighederne udstyres med mekanisk, balanceret ven la on
med varmegenvinding.
Ven la onsanlæggene suger fra badeværelse samt køkken og
blæser ind i opholdsrum. Den varme lu som udsuges bruges
l at opvarme den koldere lu som indblæses i opholdsrummene. På den måde genanvendes energien mest muligt,
og set i forhold l de eksisterende udsugningsanlæg med
udsugning fra badeværelser, vil der være en både økonomisk
og komfortmæssig gevinst at hente.

VARMEANLÆG
De eksisterende varmeanlæg udski es l nye mere energivenlige anlæg, med nye radiatorer og termostater.
De eksisterende synlige og uisolerede s gledninger op igennem lejlighederne ernes og ersta es med nye isolerede rør.
Den, i lejlighederne, interne fordeling af varme føres skjult i
strøgulvskonstruk onen.
Der etableres individuel forbrugsmåling på varmen i de enkelte lejligheder.

VANDINSTALLATIONER
I forbindelse med renovering og fornyelse af badeværelser
og køkkener udski es den resterende del af vandinstalla onerne. Som for varmen etableres der forbrugsmåling af koldt og
varmt brugsvand på lejlighedsniveau.

INSTALLATIONER
WC-BAD OG KØKKENER
I forbindelse med renoveringen, etableres der nye VVS-installa oner i forbindelse med badeværelser og køkkener.
Badeværelser forsynes med ny sanitet, gulvvarme og mekanisk
udsugning. Den mekaniske udsugning indgår som en del af de
enkelte boligers øvrige ven la onsanlæg.
Der etableres køkkener med nye installa oner, herunder ligeledes mekanisk udsugning via emfang.

AFLØB OG KLOAK
Alle aﬂøbsrør udski es i forbindelse med etableringen af nye
badeværelser og køkkener og der forberedes for separatkloakering, således regn- og spildevand hensigtsmæssigt adskilles.
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