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Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd



Albertslund Syd ”Masterplan Syd”
2200 boliger, etage- række- og gårdhuse



Etagehusene



Etagehusene



Rækkehuse og gårdhuse

• Renovering af 1550 række- og gårdhuse i Albertslund Syd
• Opført i 1961 – ’65
• Betonelementbyggeri, krybekælder med jorddæk
• Forventede samlede investeringer på ca. 1,6 mia. kr.

• Gennemføres med støtte fra LBF

• Afhjælpning af byggeskader 
• Stort behov for opdatering af boligens indretning, køkken og 

bad



Rækkehusene i Albertslund Syd

• 550 rækkehuse
• VA afd. 4 Række
• AB afd. Syd

• Samlet anskaffelsessum 770 mio. kr. 

• 1.400.000 kr. pr. bolig 

• Huslejestigning på 25 %











Udgangspunkt for renovering

• Omfattende afhjælpning af byggeskader

• Krybekælderkonstruktion med jorddæk og 
uisoleret etageadskillelse

• Nedslidte konstruktioner
- let facade, inkl. døre og vinduer
- betonfacade
- kuldebroer, ringe isolering

• Indeklima
- skimmelforurening
- ringe luftskifte

• Følgearbejde
- Nye køkkener
- Omlægning af ledninger krybekælder

• Genhusning







Udvikling af 6 EUDP 

demonstrationshuse 
- Fiskens Kvarter 1A - F

Illustration NOVA5 arkitekter



Kvalitet – vægtning 35 %

• En samlet vurdering af den tilbudte arkitektoniske og 
byggetekniske kvalitet

• Vurdering af specifikke krav til 26 udvalgte og prioriterede 
bygningsdele/overflader/komponenter

• Miljø
- grønne tiltag
- indeklima og lyd

• Energitiltag
- Solceller
- Tiltag bedre end BR10
- Komponenter med høj virkningsgrad
- Tiltag til reduktion af energiforbrug under udførelse

• Holdbarhed
- Materialer med lang levetid
- Løsninger med lavt vedligehold
- Totaløkonomi



Resultat af udbud

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud – MTH A/S

• Indenfor den økonomiske ramme

• Energistandard tæt på 2015

• Ny 1. sal og tag

• Individuelle tilvalg for beboerne

















Karnap mod haveside

-etablering af spiseplads

-boligen udvides med 8 m2









Hvad har vi opnået?

• Attraktiv bebyggelse med tidssvarende boliger

• Mange nye børnefamilier

• Nyt beboerhus med mange sociale aktiviteter

• Nye udvalg omkring legepladser, udeområder, 
genbrug

• Forstærket naboskab



Virkemidler

• Stærk organisering

• Kommunen med om bordet

• Vision og målsætninger

• Kommunikationsstrategi

• Beboerinvolvering fra start til slut

• Demonstration i fuld skala




