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PROGRAM

1.  Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Baggrund for renovering

4. Projektet kort
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6. Spørgsmål
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08- Bistruplund
Renovering af Bistruplund Iht. til helhedsplan fra 2013

• Fremtidssikring af Bistruplund er et fælles ansvar.

• Sikrer at boliger er i byggeteknisk forsvarlig stand.( Her tænkes 
faldstammer, gavle m.v.)  Se de næste slides

• Sikrer at beboerne har et godt indeklima ( her tænkes 
skimmelproblemer  og ventilation af bolig) Se de næste slides

• Sikrer at udearealer er egnet til alle typer beboere -(børn , voksne, og ældre). 

• Sikrer at boligerne er egnet til vores efterkommere ( kommunal 

beboer-prognose - Kommunale krave) Se de næste slides

• Øge beboernes livskvalitet ( kvarterhuset)



 4Murbindere – problemer med gavle



 5Faldstammer



 6Faldstammer



 7Registrerede skimmelsager siden 2013
Adresse Blok nr. Gavl og taglejligheder

Vasevej 68B 12 Gavllejlighed Gavllejligheder 68%
Vasevej 68A 12 Gavllejlighed Taglejligheder 8%
Vasevej 68A 12 Andre 24%
Vasevej 68B 12
Vasevej 68B 12
Vasevej 70A 11 Gavllejlighed
Vasevej 70A 11 Gavllejlighed
Vasevej 70B 11 Gavllejlighed
Vasevej 70B 11 Gavllejlighed
Bistruplund 25 9 Gavllejlighed
Bistruplund 25 9 Gavllejlighed
Bistruplund 27 9 Gavllejlighed
Bistruplund 27 9 Gavllejlighed
Bistruplund 27 9 Gavllejlighed
Bistruplund 25 9 Taglejlighed
Bistruplund 23 8 Gavllejlighed
Bistruplund 23 8 Gavllejlighed
Bistruplund 21 8
Bistruplund 23 8
Bistruplund 23 8
Bistruplund 19 7 Gavllejlighed
Bistruplund 19 7 Gavllejlighed
Bistruplund 17 7
Bistruplund 19 7
Bistruplund 10 6 Gavllejlighed
Bistruplund 6 6 Gavllejlighed
Bistruplund 13 5 Gavllejlighed
Bistruplund 13 5 Gavllejlighed
Bistruplund 13 5 Gavllejlighed
Bistruplund 13 5
Bistruplund 9 4 Gavllejlighed
Bistruplund 9 4 Gavllejlighed
Bistruplund 9 4 Gavllejlighed
Bistruplund 9 4 Taglejlighed
Bistruplund 5 3 Gavllejlighed
Bistruplund 2 2 Gavllejlighed
Bistruplund 2 2 Gavllejlighed
Bistruplund 4 2 Taglejlighed
Bistruplund 4 2
Bistruplund 2 2
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 9Kuldebroer ved vinduer



 10Skimmel – ventilering.
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Kommunal stillingtagen til 
tilgængelighedsboliger

• Du har stillet følgende spørgsmål: Kræver Rudersdal Kommune 
tilgængelighedsboliger i Bistruplund, for at kunne godkende 
helhedsplanen? 

• Danmark har tiltrådt FN’s handicapkonvention, og dermed har vi 
forpligtet os til at sikre, at handicappede har samme rettigheder 
som personer uden et handicap. 

• Målet med konventionen er, at handicappede skal inkluderes i 
samfundet og får mulighed for at deltage ligeværdigt i det, og det 
betyder blandt andet, at de skal have nem adgang til boligområder. 
Det stiller krav til boligområdernes udformning, og der tales i den 
forbindelse om at skabe tilgængelighed for personer med ‘fysiske 
funktionsnedsættelser’. Det lidt snørklede begreb dækker over, at 
der ikke alene er tale om kørestolsbrugere, men også om personer 
med andre former for handicap.

•
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Kommunal stillingtagen til 

tilgængelighedsboliger

• Bestræbelsen på at skabe tilgængelighed i danske boligområder er 
udtryk for social bæredygtighed, og den svarer smukt til idealerne i 
den danske almene boligbevægelse, hvor det netop handler om, at 
der skal være plads til alle. Tilgængelighed fylder da også meget i 
aktuelle renoveringer af almene boliger, og det er i den forbindelse 
vigtigt, at kravene om tilgængelighed tænkes tidligt ind i projektet, 
så løsningerne kan blive integreret i den arkitektoniske helhed i 
stedet for at stikke ud som tilføjede hjælpemidler.

• Så svaret til dit spørgsmål er, ja - Rudersdal Kommune er forpligtet 
til at sikre tilgængelighed i store renoveringer i de almen boliger.

• I tilknytning til den videre behandling af renoveringssagen og 
Byplans behandling af byggetilladelse vil der være stor fokus på 
det arkitektoniske udtryk knyttet til tilgængelighed.

•
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 14PROJEKTET KORT



 15FRIAREALER

PROJEKT
• Fartdæmpende felter på vej

• 6 nye handicap p-pladser 

• Nye cykelstativer ved indgange

• Renovering af tørrepladser

• Ny legeplads til større børn

• Udendørs fitness 

• Beplantning langs Vasevej 

Eksist. legeplads & 

boldbane bevares.

Der oprettes fokusgruppe som 

skal arbejede med friarealer.



 16KLIMASKÆRM

RENOVERING AF TAGE
• Nyt tegltag. 
• Efterisolering af skråvægge, skunke og 

tagrum.
• Kviste renoveres og efterisoleres.
• Tagvinduer skiftes.
• Tagrender og nedløb skiftes.

RENOVERING AF FACADER
• Vinduer og udv. døre skiftes til nye 

med oprindeligt udtryk 
• Gavle efterisoleres og skalmures
• Fuger i murværk renoveres
• Skader på sokkel udbedres
• Terræn reguleres, så vand ledes væk

Eksempel på 
efterisolering af 
gavl  bebyggelse 
med SAVE 3 - høj 
bevaringsværdi  

i Tingbjerg



 17ALTANER OG UDVENDIGE TRAPPER

UDVENDIGE TRAPPER
• Eksisterende trapper og skaktvægge 

fjernes
• Der etableres nye trapper, skakt-

vægge og værn.

ALTANER
• Altaner skiftes - kuldebro brydes
• Alle altaner kan udvides med ca. 25 

cms fremspring ift. facaden
• Udføres med samme udtryk som 

oprindelige.

Der etableres kun ny adgangsdør til altan ved 
tilgængelige boliger.

Såfremt altaner ønskes udvidet med ca. 25 cm 
fremspring, skal det udføres på hele blokken.
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TRAPPEOPGANGE
• Vægge og lofter males
• Terrazzotrapper slibes og poleres
• Etablering af lyddæmpning
• Loftslemme skiftes 
• Elevator i tilgængelige opgange

TRAPPEOPGANGE OG BOLIGER

BOLIGER
• Badeværelser renoveres:
   Wc og håndvask skiftes
   Vandrør og vandhaner skiftes
   Badeværelse males

Køkkener renoveres over råderetten



 19TILGÆNGELIGE BOLIGER

TILGÆNGLIGE BOLIGER
• 40 tilgængelige boliger i 8 opgange
• Niveaufri adgang til boliger ved etablering 

af lift eller elevator.
• Endelig placering fastlægges med byggeud-

valg og kommune.
• Nye altaner udvides ca. 25 cm fremspring.
• Der etableres nye adgangsdøre til altaner.

15
0c

m



 20TILGÆNGELIGE BOLIGER

BLOK 4 BLOK 5

BLOK 7 BLOK 9

NY PLACERING AF DEPOTRUM

• 4 stk depotrum i hver kælder flyttes til ny 
placering i samme kælder



 21FÆLLESFACILITER

FÆLLESFACILITETER
• Løsning A: Tidligere varmecentral 

ombygges til fælleslokaler. Løsning 
skal udarbejdes i fællesskab med kom-
munen.

• Løsning B: Fælleslokaler i kælder ren-
overes. Der etableres lift eller elevator.

Landsbyggefonden støtter ikke nyt 
fælleshus.



 22INSTALLATIONER 

VAND OG VARME
• Faldstammer skiftes.
• Brugsvandsrør skiftes.
• Termostatventiler og radiatorer skiftes for 

energioptimering.

VENTILATION OG EL
• Der etableres mekanisk ventilation med ud-

sugning i bad og emfang i køkken
• El-installationer og kabler udskiftes 
• El- tavler ombygges med flere grupper og 

HPFI relæer.
• Gasinstallation sløjfes. 
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Principper for genhusning - Bistruplund

• Der er 2 typer af genhusning:
• Permanent genhusning
• Midlertidig genhusning

• Som hovedregel skal alle tilbage til sin egen bolig

• Lejer kan få op til 2 tilbud om genhusningsbolig



 24Hvordan løses det i Bistruplund?

• Der afholdes separate møder med de 40 boliger som skal genhuses.

• Følgende for dem som vil tilbage til deres bolig:
* Udgifter til flytning frem og tilbage betales af 

renoveringssagen.
* Genhusningsboligen vil have en passende størrelse.
* Man skal pakke ned flyttefolk klarer det praktiske.
* Man skal selv sætte billeder op igen når man kommer 
tilbage.

* Når man kommer tilbage vil man få et tillæg til lejekontrakten, 
hvor det synliggøres at man har færre m2. 



 25Midlertidig genhusning

Krav til boligen
• Genhusningsboligen skal have en passende størrelse, beliggenhed, 

kvalitet og udstyr. 
• Ved vurdering af hvilke krav der kan stilles, skal der tages hensyn til 

husstandens (lovlige) størrelse, genhusningens varighed m.v.
• Ikke krav om, at der er tale om en bolig – kan godt være en pavillon/ et 

hotelværelse eller lign.

Husleje og forbrug
• Lejer betaler sædvanlig husleje når lejer er genhuset, men forbrug i 

genhusningsboligen (Ellers skal huslejereduktionen lægges på 
byggesagen, og så stiger den nye husleje)

Beboerdemokrati
• Beboerdemokratiske rettigheder i den oprindelige afdeling



 26Hvordan løses det i Bistruplund?

• Dem som ikke ønsker at komme tilbage til en tilgængelighedsbolig:

- Vi skal i forhold til loven give 2 bolig tilbud til alle.
- Alle de boliger som bliver ledige frem til man går i gang med 
renoveringen vil blive tilbudt dem som ikke ønsker en tilgængelig 
bolig – Såfremt man gerne vil blive i Bistruplund.
- Indskud kan overflyttes til ny bolig i Bistruplund.
- Flytteomkostninger er med i sagen.
- Bytninger – vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe alle der har ønsker 
og evt. selv har fundet en at bytte med.



 27Bistruplund permanent genhusning

Krav til boligen
• Passende størrelse : Enten har et værelse mere end antallet af 

(lovlige) husstandsmedlemmer eller samme antal værelser som 
husstandens nuværende/oprindelige bolig. 

• Passende beliggenhed antages at være indenfor samme 
kommune. 

Husleje og forbrug m.m.
Der indgås en ny lejekontrakt i det nye lejemål(uden for Bistruplund) 
og der betales den nye husleje, forbrug og indskud

Beboerdemokrati
• Beboerdemokratiske rettigheder i den nye afdeling



 28Bistruplund permanent genhusning

Fraflytning
• Der skal varsles og afholdes ind- og fraflytningssyn som ved anden 

fra- og indflytning
• Loven foreskriver, at lejer IKKE skal betale normalistandsættelse i 

det  lejemål han fraflytter
• Lejer skal alene betale for mislighold i den del af det oprindelige 

lejemål som ikke renoveres

Venteliste
• Lejer beholder anciennitet på både intern, hvis man forbliver i 

afdelingen og ekstern opskrivning



 29HUSLEJESTIGNING



 30Sammenligning - Huslejestigning
Huslejestigning med tilgængeligheds boliger
Boligtype Antal Rum Bolig /m2 Nuværende husleje Frem. Husleje tilgæng. Boliger Stigning i %

Familiebolig 2 48 3.345 3.898 16,45

Familiebolig 3 73,5 5.122 5.826 13,79

Familiebolig 4 88,5 6.167 6.968 12,93

Familiebolig ombygget til tilgængelig 3 69 4.809 5.790 20,39

Familiebolig ombygget til tilgængelig 4 76 5.296 6.319 19,32

Huselejestigning uden tilgængeligheds boliger

Boligtype Antal Rum Bolig /m2 Nuværende husleje Frem. Husleje tilgæng. Boliger Stigning i %

Familiebolig 2 48 3.345 4.127 23

Familiebolig 3 73,5 5.122 6.319 23

Familiebolig 4 88,5 6.167 7.609 23

Huslejestigning for forbedrings arbejder 
Boligtype Antal Rum Bolig /m2 Nuværende husleje Frem. Husleje tilgæng. Boliger Stigning i %

Familiebolig 2 48 3.345 4.189 25

Familiebolig 3 73,5 5.122 6.414 25

Familiebolig 4 88,5 6.167 7.723 25



 31SPØRGSMÅL


