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1. Forord
Denne guide indeholder Byggeskadefondens anbefalinger til kvalitet i nye almene boligbyggerier.

Byggeskadefonden har siden 1986 beskæftiget sig med at forebygge svigt og skader og fremme kvaliteten i
det almene boligbyggeri. Forebyggelsen har haft betydelig effekt, og omfanget af væsentlige svigt er over

tiden reduceret markant.

Byggeskadefondens anbefalinger er ikke bare noget, vi tror eller synes. Guidens anbefalinger bygger

tværtimod på systematisk og dokumenteret erfaringsopsamling fra fondens lovpligtige eftersyn af kvaliteten
i ca. 250.000 boliger i almene boligbebyggelser i hele landet.

Et vellykket boligbyggeri rummer mange forskellige elementer – sociale, økonomiske, miljømæssige,
arkitektoniske. Byggeskadefondens guide fokuserer på den byggetekniske kvalitet. Selv om guiden

henvender sig til det almene, vil anbefalingerne være brugbare for bredere dele af boligbyggeriet.

Det er fondens erfaring, at byggetekniske svigt og skader i lige så høj grad kan henføres til rammerne for

byggeprocessen og generelle projekteringsforhold som fejl i specifikke løsninger eller bygningsdele. Guiden
skal derfor give parterne i processen en forståelse for alle de valg og beslutninger, der er afgørende for

byggeriets kvalitet – og dermed styrke det, vi forstår ved det almene byggetekniske fælleseje.

Det er vores håb, at guiden vil blive flittigt brugt af hele byggebranchen – boligorganisationer, rådgivere,

uddannelsessteder osv. – og derved medvirke til yderligere at styrke kvaliteten i DET ALMENE
BOLIGBYGGERI. Guiden udgives parallelt med en guide til kvalitet ved almene bygningsrenoveringer.

Guiden findes også som bog. Bestil guiden som bog.

GUIDENS INDHOLD

Guidens første del indeholder en ganske kort introduktion til kvalitetssikring af alment boligbyggeri
samt en oversigt over centrale tendenser i de seneste 10-15 års almene boligbyggeri.

Guidens anden del indeholder Byggeskadefondens overordnede anbefalinger til bygherrer og
projekterende – opdelt i proces, projekt og bygningsdele.

Guidens tredje del viser en række gode EKSEMPLER på nyt boligbyggeri i god kvalitet.
Eksemplerne, som er fra de seneste 10 år, viser, hvor vidtfavnende alment byggeri kan være og

viser, at der rundt i Danmark bygges almene boligbebyggelser i rigtig fin kvalitet.
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2. Introduktion

2.1. Kvalitet i det almene boligbyggeri

Hvorfor kvalitetssikre?

Kvaliteten af det almene boligbyggeri spiller en stor rolle – ikke bare for beboernes oplevelse af deres boliger

og for boligafdelingernes drift, men også for samfundsøkonomi og beskæftigelse og for det globale

ressourceforbrug og klimabelastningen. De almene boligbebyggelser udgør en betydelig del af

bygningsmassen og byggeøkonomien i Danmark – med et stort potentiale for kvalitetsforbedring i bred

forstand.

Det er billigere at forebygge end at udbedre svigt, fejl og mangler. Det skønnes, at omkring 10 procent af den

årlige værdi af byggeproduktionen går til udbedring af svigt, fejl og mangler i alle faser af et byggeris

opførelse og drift. Der er således et stort økonomisk og ressourcemæssigt potentiale i en forbedring af

byggeriernes produktivitet.

Almene boligbyggerier, der er omfattet af Byggeskadefonden, har i mange år haft væsentligt færre svigt, fejl

og skader end andre byggerier. En væsentlig forklaring på det er, at der siden Byggeskadefondens etablering

i 1986 har været krav om kvalitetssikring af støttet boligbyggeri, og at der af mange gode kræfter er

gennemført en målrettet formidlingsindsats for en styrket kvalitetssikring.

Hvordan kvalitetssikre?

Formålet med kvalitetssikring er at forebygge svigt, fejl, mangler og skader. Men hvordan kvalitetssikres så

et nyt boligbyggeri? Det korte svar kunne være at følge kvalitetssikringsbekendtgørelsen og

Byggeskadefondens anbefalinger i denne guide. Et længere svar vil være at udvise rettidig omhu ved både

planlægning, projektering, risikovurdering, granskning, dokumentation og kontrol. Alle disse forhold er

afgørende for kvalitetssikringen.

Jens Dons

Teknisk chef i Byggeskadefonden

Kvalitetssikring er mere et spørgsmål om forebyggelse end om tilsyn og kontrol.“
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BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSIKRING [2011]

Kvalitetssikring er i bekendtgørelsens § 2 defineret således:

”Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål får en god kvalitet.

Bygherren skal således sørge for, at programoplæg, program og projekt er udtryk for en

tilfredsstillende brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, en forsvarlig byggeteknisk udformning

og holdbarhed, hensyntagen til miljø, energiforbrug og økologiske forhold samt en realistisk

anlægs- og driftsøkonomi.”

I § 4 hedder det endvidere blandt andet:

”Hovedvægten i kvalitetssikring skal lægges på forhold, der erfaringsmæssigt er behæftet med

størst risiko for svigt.”

Mange svigt skyldes projekteringen

Svigt og fejl viser sig typisk i forbindelse med byggeriets aflevering, ved 1-års eftersynet eller i den senere

drift. Årsagerne skal ofte findes tidligere end udførelsen – allerede i byggeriets planlægning og projektering.

Det kan være i form af egentlige projekteringsfejl, eller det kan være i form af løsninger, der – selv om de er

projekteret byggeteknisk korrekte – er for vanskelige at udføre fejlfrie i praksis på byggepladsen. Enkle og

gennemprøvede løsninger har altid været nemmere at udføre uden fejl end komplicerede og uafprøvede

løsninger, som især bør undgås, hvis der er begrænsede økonomiske rammer.

DEFINITION PÅ EN BYGGESKADE

Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og

hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet,

ombygningen eller renoveringen.

Økonomisk realisme

Økonomien er helt central for almene boligbyggerier, hvor der ikke bare skal overholdes et fastsat

budgetbeløb, men også et lovbestemt rammebeløb. Bekendtgørelsen om kvalitetssikring indeholder en

bestemmelse om, at man allerede ved udformning af byggeprogrammet skal sikre, at der er

overensstemmelse mellem projekt og økonomi. Alt for mange svigt, fejl, mangler og byggeskader skyldes, at

der ikke har været sammenhæng mellem byggeprogram og økonomi, og at det derfor efter licitationen har

været nødvendigt at foretage besparelser og projektændringer, der under tidspresset ikke bliver

kvalitetssikret tilstrækkeligt.
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Jens Dons

Teknisk chef i Byggeskadefonden

Et ledelsesansvar

Kvalitetssikring – eller kvalitetsstyring – er et ledelsesværktøj, som bygherren skal kræve, at rådgivere og

entreprenører anvender. For alle involverede parter gælder, at det er ledelsens opgave at forebygge svigt, fejl

og mangler i byggeprocessen – lige fra de første ideer og skitser til aflevering af det færdige byggeri. Det er

et ledelsesansvar at sikre realistiske aftaler, realistiske tidsplaner og en realistisk økonomi, ligesom det

påhviler ledelsen at sørge for, at arbejdet udføres af medarbejdere med relevante uddannelser og erfaringer.

Det er også ledelsens ansvar at sikre tilsyn og kontrol med, at byggeriet afleveres uden svigt, fejl og mangler.

Der skal udarbejdes de nødvendige kontrolplaner, som parterne skal følge op på. Også her gælder, at det

enkle og gennemprøvede er nemmere

at kontrollere end det komplicerede.

Jens Dons

Teknisk chef i Byggeskadefonden

Bygherren har ansvaret for at definere og fastlægge byggeriets kvalitet – de

ønskede egenskaber i forhold til de økonomiske rammer.“

Kvalitet er et spørgsmål om planlægning. Jo tidligere kvaliteten tænkes ind i

byggeprocessen, desto lettere – og relativt

billigere – er det at indarbejde de gode løsninger.

“
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Digital byggeproces

Der er de senere år udviklet digitale systemer til gennemførelse af hele byggeprocessen – fra registrering til

opfølgning på mangler. De digitale værktøjer er et godt redskab til kvalitetsstyring gennem hele

byggeprocessen og kan styrke bygherrens og projektledelsens muligheder for at aflevere et byggeri uden

svigt, fejl og mangler. Med aftalereglerne i ABR 18 og AB 18 er det præciseret, at det er den almene bygherre

og ikke den projekterende rådgiver, der skal stille kravene til den digitale byggeproces.

Brug den eksisterende viden

Svigt, fejl og mangler skyldes ikke, at der mangler viden om byggeteknisk teori og om god byggeskik ved

alment boligbyggeri – tværtimod. Svigt, fejl og mangler er til gengæld oftest konsekvenser af, at eksisterende

viden ikke er fulgt. Forebyggelse drejer sig derfor om at sikre, at al relevant viden anvendes. Denne guide skal

ses som en af mange initiativer, der kan styrke dette.
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2.2. Eksempel på en alvorlig byggeskade:

Fugtsugende MgO-vindspærreplader

Hvad er problemet?

MgO-vindspærreplader har vist sig at skabe alvorlige fugtproblemer. Pladerne indeholder magnesiumklorid,

der fungerer som simpel fugtsamler. Når pladerne er fugtmættede afgives en saltholdig væske, der er stærkt

korroderende. Væsken ødelægger de skruer og beslag, som pladerne og facadebeklædningen er monteret

med. Der kan i løbet af få år opstå nedstyrtningsfare, og på langt sigt kan pladerne gå i opløsning. Det er ved

voldgiftskendelse slået fast, at MgO vindspærreplader er uegnet til anvendelse i et dansk klima.

Hvor stort er omfanget?

Problemerne med fugtsugende MgO-vindspærreplader er det mest omfattende og alvorlige skadekompleks i

Byggeskadefondens historie.Der er i perioden fra 2010 til 2015 opsat ca. 275.000 m2 MgO-vindspærreplader

i ca. 80 almene nybyggerier og renoveringer med knap 12.000 boliger. Byggeskadefonden modtog de første

skadeanmeldelser i 2015 og udsendte en advarsel, der resulterede i, at man holdt op med at anvende MgO-

vindspærrepladerne.

Hvad gøres der ved skaderne?

Fondens undersøgelser viser, at det er meget forskelligt fra bebyggelse til bebyggelse, hvordan udbedringen

skal gribes an i forhold til skadernes omfang. Udbedringsbehov og udbedringsmetode fastlægges altid efter

grundige undersøgelser af konstruktion, udvikling af opfugtning, nedbrydning af organiske bygningsdele,

korrosion af metaller osv. – således at udbedringen begrænses til det forsvarligt nødvendige. I mange

bebyggelser skal store dele af facadekonstruktionen udskiftes.

Hvem betaler for udbedringerne?

Ansvarsforholdene i de enkelte bebyggelser er under løbende afdækning. Udgifterne vil blive fordelt på såvel

rådgivere og entreprenører som Byggeskadefonden. Fonden har ultimo 2019 afsat ca. 265 mio. kr. til

udbedring af skader i forbindelse med MgO-vindspærreplader.
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Fondens undersøgelser viser, at der er stor

forskel på, hvordan udbedringen skal gribes an.

I mange bebyggelser skal store dele af

facadekonstruktionen udskiftes.
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2.3. Udfordringer i nyere alment boligbyggeri

Almene boligkvaliteter

Det almene boligbyggeri er først og fremmest ramme om rigtig mange menneskers boligkvalitet og dagligliv.

Danmark har i alt ca. 8.000 almene boligafdelinger med ca. 1.000.000 beboere i ca. 600.000 boliger. Hver

femte menneske i landet bor således i en almen bolig. De almene boligbyggelser er også en betydelig

samfundsressource. Når vi vil håndtere store udfordringer som sociale ubalancer, ressourcebelastninger og

klimaforandringer – ja, så er det almene boligbyggeri et vigtigt sted at sætte ind. Uden tilstrækkelig fokus på

kvalitet i såvel opførelse som drift risikerer vi, at store samfundsmæssige værdier unødigt går tabt.

Udviklingen i svigt og skader

Byggeskadefondens eftersyn viser, at andelen af bebyggelser med væsentlige svigt er faldet fra ca. 27

procent af alle eftersete bebyggelser i 1992 til ca. 3 procent i 2020. Denne meget positive udvikling skyldes

blandt andet en styrket fokus på forebyggelse af skader blandt boligorganisationer og byggeriets øvrige

parter – understøttet af byggeteknisk erfaringsformidling fra blandt andre Byggeskadefonden. Der har de

seneste år været en mindre stigning i svigtkurven – primært på grund af enkelte meget omfattende

skadekomplekser. Udviklingen minder om behovet for fortsat at holde fokus på byggeriernes kvalitet.

Midlerne er begrænsede

Alment boligbyggeri er reguleret af et lovbestemt maksimumsbeløb med en lovbestemt fordeling af

udgifterne mellem beboere, kommune og stat. Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi

og reguleres én gang årligt. I alment boligbyggeri er spørgsmålet om byggeteknisk kvalitet således altid en

afvejning mellem mange forskellige krav og ønsker – og de begrænsede økonomiske rammer.

Nyere alment boligbyggeri

Almene bebyggelser opføres i dag i stort set alle dele af vores byer – i store byudviklingsområder, i forstæder

og yderområder, i havneområder, i udkantsområder og i de senere år også i ældre byområder som

infillbyggerier eller som nyindretning af ældre bygningsstrukturer. Bebyggelserne rummer en kolossal

spændvidde i bebyggelsesplaner, bygningstyper, konstruktionsformer – og byggeteknisk kvalitet.

De følgende sider giver en ganske kort oversigt over nogle af de vigtigste tendenser i de seneste 10-15 års

almene boligbyggerier i Danmark.
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Æblehaven. Boligselskabet Farumsødal. Arkitekt: Ginnerup Arkitekter. Opført: 2017. DGNB-certificeret.
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2.4. Tendenser i nyere alment boligbyggeri

Bæredygtighed

Det almene boligbyggeri fortsætter efter år 2000 det fokus på bæredygtighed og energirigtige løsninger, som

i stor skala blev introduceret i 1990’erne. Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er centrale

overskrifter for de fleste byggerier og en række bebyggelser forsøges udformet, så de ikke bare er

energineutrale men ligefrem energiproducerende. Det almene boligbyggeri går på mange måder forrest med

at implementere en nødvendig grøn dagsorden.

Byggeteknisk kommer der i særlig grad vægt på bygningernes isolering med løsninger fra kraftigt isolerede

passivhuse til eksperimenter med nye typer af isoleringsmaterialer. Ambitionerne om meget tætte bygninger

ledsages af byggetekniske udfordringer med at finde brugbare ventilationsstrategier, der kan modvirke

fugtophobning i bygningernes konstruktioner og sikre gode indeklimaforhold for beboerne. Andre

udfordringer knytter sig til ønsket om at signalere bæredygtighed, fx gennem etablering af solenergianlæg

eller etablering af grønne tage. Der vælges i mange byggerier løsninger, hvor den byggetekniske risiko langt

fra altid står mål med den mulige energi- eller klimaeffekt.

Kassearkitektur – stramme former, flade tage

En anden markant tendens i de seneste årtiers boligbyggeri knytter sig til den formmæssige tradition. Hos de

fleste projekterende rådgivere er det dominerende

arkitektoniske udgangspunkt modernismens kølige udtryk med rene, skarpe former, flade tage og få

detaljeringer. Det puritane formsprog går på tværs af bebyggelsestyper og materialeanvendelse og kommer

til udtryk i såvel lave som høje bygninger og i byggerier med både murede facader og facader med træ- eller

pladebeklædninger.

Modernismens formsprog har sine byggetekniske fordele i kraft af enkelheden i konstruktioner og materialer.

Men fravalget af grundlæggende konstruktiv beskyttelse i form af fx tilstrækkelig taghældning, tagudhæng

eller gode inddækninger giver samtidig betydelige byggetekniske udfordringer med store krav til

materialevalg og detaljering i projekteringen. En stor del af de svigt, som fonden registrerer efter år 2000,

knytter sig til fugtskader som følge af manglende konstruktiv beskyttelse af klimaskærmen.
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Lærkehaven. Boligforeningen Ringgården.

Arkitekt: Herzog & Partner. Opført: 2008.

Fladstrandsparken. Boligforeningen Vesterport.

Arkitekt: Prime Arkitekter. Opført: 2014.

Billigbyggerier, almenbolig+

Effektivisering og billiggørelse har i lange perioder været to nøgleord i udviklingen af boligbyggeriet. Efter år

2000 udmøntes det blandt andet i initiativer som ’Projektudvikling i Byggeriet’, ’Dobbelt kvalitet til halv pris’

og ’Bedre billigere boliger’ – alle med det mål at få mere boligbyggeri for de samme penge uden at gå på

kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

Et initiativ, der får særlig gennemslagskraft i det almene, er byggekonceptet Almenbolig+, som udspringer af

et forsøgsprojekt initieret af KAB og 3B. Ved at nytænke og samtænke en industrialiseret byggeproces med et

driftskoncept, som involverer beboerne og skaber ejerskab samt frihed i indretning af boligen, er målet at

opføre familieboliger, der er op til 30 % billigere i husleje end traditionelt alment byggeri.

Der opføres en række almene bebyggelser som Almenbolig+ modulbyggerier – karakteriseret ved industriel

masseproduktion, en skrabet indretning og ved, at driftsudgifterne i nogle tilfælde er reduceret, da beboerne

selv skal stå for dele af driften. Byggerierne er alle baseret på et byggesystem med præfabrikerede rumstore

moduler, såkaldte boksmodulbyggerier.

Boksmodulbyggeri

Boksmodulbyggerier består af fabriksfremstillede færdige moduler, som transporteres til byggepladsen,

placeres på klargjorte fundamenter og færddigøres med strimling af tage, afslutning af facader samt

tilslutning af installationer. Erfaringerne fra periodens mange boksmodulbyggerier viser, at der byggeteknisk

kan være tale om en sårbar konstruktionsmetode, som kræver særlig opmærksomhed på specielt

ventilations- og installationsløsninger samt på udformning af terrænforhold og krybekældre. Det har

derudover vist sig af stor betydning, at de, der skal stå for driften, får de nødvendige oplysninger om

materialer og konstruktioner, og at driften er tilpasset den særlige forudsætning med delvis inddragelse af

beboerne.
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Byggerier i højden

Stigende pres på centralt beliggende grundarealer, by- og boligpolitiske hensyn samt klimaovervejelser har

de senere år ført til en fortætning med flere og flere høje bygninger i de danske byer. De fleste opføres som

private boliger, men også den almene sektor er gået i højden med boligbyggerier i 6, 7 eller endnu flere

etager. Høje huse rummer helt særlige boligkvaliteter i form af udsyn og høj himmel. Samtidig er højden på

husene med til at skærpe mange byggetekniske udfordringer. Den konstruktive beskyttelse af facaderne

svækkes i mange tilfælde, når højden øges, ligesom omkostningerne ved drift eller udbedringer øges

markant, når det skal foregå i 30 eller 40 meters højde. En særlig problemstilling knytter sig til holdbarheden

af de store vinduespartier, som ofte følger naturligt med høje bygninger. Udsigten kommer med en

byggeteknisk risiko.

Præstehaven. Østjysk Bolig. Arkitekt: ONV

arkitekter. Opført 2012.

Havnehusene. Brabrand Boligforening. Arkitekt:

luplau | Poulsen Arkitekter. opført 2015.

Raffinerede plejeboliger

En almen bebyggelsestype, som er i kraftig vækst efter år 2000, er ældre- og plejeboliger. Rundt i landet

opføres plejecentre med tilknyttede boliger, hvor beboerne både kan være private, deltage i fællesskaber og

få pleje og omsorg. Det almene rammebeløb til disse boliger er lidt højere end til almindelige familieboliger, og

det kan ses i både disponering, bygningsudformning og fx indretning af udearealer.

Den arkitektoniske og byggetekniske kvalitet er gennemgående høj – der er i forhold til tidligere tiders

plejehjem tale om et gevaldigt kvalitetsløft i de fysiske rammer om ældres og plejekrævendes dagligliv.

Rå ungdomsboliger

En anden bebyggelsestype i vækst er almene ungdomsboliger. Behovet for betalbare boliger til unge og

studerende er stort og prioriteres politisk i form af et antal nye bebyggelser for unge. Ungdomsboligerne
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opføres ofte i tilknytning til uddannelsesområderne i de større byer, men også som en del af blandede

byområder – i nogle tilfælde ved genanvendelse af ældre bygningsstrukturer. Arkitektonisk er byggerierne

ofte præget af en særlig rå karakter med hårde materialer og ubearbejdede overflader. Råheden kan i nogen

grad tilskrives overvejelser om driftsmæssig robusthed, men afspejler lige så meget en tilstræbt æstetisk

tilpasning til målgruppen af unge.

Byggeteknisk handler det om at ledsage ungdomsboligernes rå udtryk med en projekteringsmæssig omhu

og beskyttende detaljering, der kan sikre lang levetid og minimere risikoen for byggetekniske svigt.

Louiselund, plejeboliger. Hørsholm Almene

Boligselskab. Arkitekt: Lundgaard og Tranberg

Arkitekter. Opført: 2012.

Vulkanen, ungdomsboliger. Boligforeningen

Ringgården. Arkitekt: CUBO Arkitekter. Opført:

2013.

Klimadagsorden

Op mod 2020 strammer det til med de bæredygtige hensyn. Klimaforandringerne understreger behovet for at

tænke i ressourceforbrug og CO2-udledning, også i det almene boligbyggeri. Mange boligorganisationer

sætter yderligere fokus på cirkulær tankegang med valg af klimavenlige materialer, genanvendelse og

ressourcebesparende teknologier. Byggeteknisk er udfordringen at finde balancen mellem udvikling af nye

klimavenlige løsninger og mange års dokumenteret erfaring af, at kendte og gennemprøvede løsninger giver

de færreste  byggetekniske problemer. Certificering af bæredygtighed bliver et af svarene på denne

udfordring.

Beskyttelsen mod klimaet er ikke kun en overordnet, men nu også en meget

konkret udfordring. Gentagne kraftige regnskyl stiller nye krav til udformning

af bebyggelser og klimaskærme, så vandmængderne ikke fører til dyre skader. I bebyggelsesplanerne

indtænkes LAR-løsninger og andre strategier for afledning af vand. De bedste løsninger afhjælper ikke blot

problemerne, men tilfører  samtidig nye kvaliteter til stedet.

15



Byggerier i træ

En stærk tendens de seneste år er udbredelsen af byggerier med bærende konstruktioner i træ. Udviklingen

af CLT – krydslamineret tømmer – med stor styrke muliggør udskiftning af tunge klimabelastende

betonkonstruktioner til træ. CLT har mange gode egenskaber, men det er stadig et organisk materiale, som

skal anvendes under de rette omstændigheder og projekteres med omhu.

Genanvendelse

Med cirkulær tankegang følger et øget fokus på genanvendelse. I større skala genanvendes nu hele

bygningsstrukturer gennem omdannelse af fx  erhvervsbygninger til almene boliger. I mindre skala

genbruges en række forskellige byggematerialer. Genanvendelsen peger i rigtig retning, men giver også

byggetekniske udfordringer med især dokumentation

af egenskaber og holdbarhed.

Den cirkulære tankegang understreger dybest set et af Byggeskadefondens vigtigste budskaber: Et

bæredygtigt byggeri er et byggeri, der opføres, så det holder i mange år – så der ikke på grund af svigt og

mangler bruges ressourcer på i princippet at opføre det samme byggeri flere gange.

Lensmarken. CIVICA. Arkitekt: ERIK Arkitekter.

Opført: 2018. DGNB-certificeret.

Lisbjerg Bakke. AL2bolig. Arkitekt: Vandkunsten.

Opført: 2018.
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2.5. Mere viden om alment boligbyggeri

BYG-ERFA

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer fra byggeriets

praksis. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og

bygningsrenovering – så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.

Yderligere information: www.byg-erfa.dk

BUILD, AALBORG UNIVERSITET (TIDLIGERE SBI)

BUILD forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig- og anlægsområdets komplekse

problemstillinger. BUILD udarbejder og udgiver SBI-anvisninger for byggeriet, herunder også flere

anvisninger rettet mod almene boligbyggerier.

Yderligere information: www.build.aau.dk

ALMENNET

Almennet er en brugerdrevet netværksforening for udvikling og fremtidssikring af almene

boligområder. Almennet støtter blandt andet en række udviklingsprojekter vedrørende almene

byggerier og renoveringer.

Yderligere information: www.almennet.dk
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DTU BYG

DTU Byg udvikler og nyttiggør naturvidenskabelig og teknisk viden på bygge- og anlægsområdet

til gavn for samfundet. Det sker gennem forskning, uddannelse og samarbejde med bygge- og

anlægssektoren. Fokusområder er bl.a. digitalt byggeri og cirkulært byggeri.

Yderligere information: www.byg.dtu.dk
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3. Anbefalinger
God kvalitet betyder, at bebyggelsens form, funktion og teknik modsvarer bygherrens og brugernes krav og

forventninger – i forhold til de givne økonomiske rammer. Sammenhængen mellem økonomi og projekt er

således helt afgørende for de valg, der foretages gennem hele planlægnings- og projekteringsforløbet. De

følgende sider indeholder Byggeskadefondens anbefalinger til bygherrer og projekterende for god kvalitet

ved alment boligbyggeri.

Byggeskadefondens anbefalinger har fokus på den byggetekniske kvalitet – og på de procesbeslutninger og

projektvalg, som er særligt definerende for byggeriets kvalitet. Anbefalingerne er samlet i 25 udvalgte

temaer – opdelt i vigtige faser i byggeprocessen, forhold i projekteringen og særlige byggetekniske emner,

hvor det efter fondens erfaringer ofte går skævt.

Kapitlet om proces indeholder anbefalinger til byggeriets forløb – med særlig fokus på de indledende faser,

hvor først og fremmest bygherren skal sætte rammerne for det kommende byggeri.

Kapitlet om projekt indeholder anbefalinger til, hvordan man generelt definerer og styrer byggeriets kvalitet i

projekteringen. Det er Byggeskadefondens erfaring, at mange svigt lige så meget skyldes brist i

projekteringen som konkrete fejl i de enkelte løsninger og bygningsdele.

Kapitlet om bygningsdele indeholder anbefalinger til konkrete bygningsdele. Anbefalingerne har en

overordnet karakter med fokus på de forhold, hvor Byggeskadefonden oftest ser fejl eller svigt. For mere

specifikke anbefalinger og konkrete anvisninger henvises til anden litteratur.

ANBEFALINGER

1. Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomiske ramme.

2. Vælg enkle, gennemprøvede og bygbare løsninger.

3. Sæt fokus på levetider og totaløkonomi.

4. Tænk bæredygtighed som langtidsholdbar kvalitet.

5. Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra de første faser i processen.
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4. Proces

RELATERET INDHOLD

ARTICLE

Få styr på risikoen og undgå dyre skader
Dyre skader kan undgås, hvis de projekterende arbejder aktivt med risikovurdering, mens
projektet stadig er på tegnebrættet, og når der sker ændringer. Byggeskadefondens
risikoerklæring er et værktøj, som anvendes til at nedbringe risikoen.
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4.1. Byggeprogram

ANBEFALINGER

Brug byggeprogrammet til at definere bygherrens forventninger til kvalitet i forhold til den

økonomiske ramme.

Inddrag den fremtidige driftsorganisation i udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Gør byggeprogrammet konkret ved at beskrive ønskede levetider og forventninger til den

fremtidige drift.

Vær særlig konkret ved beskrivelse af krav til forhold som tilgængelighed, bæredygtighed og

klimatilpasning.

Bygherrens krav til byggeriet

Det er bygherrens – den almene boligorganisations – ansvar at sætte rammerne for et boligbyggeri, så det får

den ønskede kvalitet. En helt central del af dette er udarbejdelsen af et byggeprogram. Byggeprogrammet

indeholder bygherrens grundlæggende krav (og ønsker) til den eller de, som skal projektere det kommende

byggeri, uanset om det er en totalentreprenør eller en teknisk rådgiver.

Bygherren skal i byggeprogrammet beskrive sine ønsker til byggeriets hovedkoncept og konkretisere krav til

form, funktion og byggeteknik. For almene bygherrer og andre professionelle bygherrer er det især i

forbindelse med byggeprogrammet, at erfaringerne fra tidligere byggerier og drift af andre bebyggelser kan

omsættes til gavn for byggeprocessen, kvaliteten og totaløkonomien i det aktuelle byggeri.

Mange parter bag byggeprogrammet

Byggeprogrammet udarbejdes typisk i en løbende proces, hvor krav og ønsker låses mere og mere. Det er

vigtigt, at bygherren inddrager alle relevante dele af organisationen i udformningen af byggeprogrammet,

ikke mindst de, som skal stå for den fremtidige drift. Bygherren vil typisk allerede inddrage bygherrerådgiver

eller den projekterende rådgiver i udformningen af byggeprogrammet. Arbejdsdelingen bør fremgå tydeligt

af rådgiveraftalerne.

Økonomi og forventningsafstemning

Bygherrens krav (og ønsker) skal være realistiske i forhold til de økonomiske rammer for byggeriet. Mange

svigt, fejl, mangler og byggeskader skyldes, at der ikke har været sammenhæng mellem byggeprogram og

økonomi. Efter tilbudsindhentning har det derfor været nødvendigt at foretage besparelser og

projektændringer, som under tidspresset ofte ikke bliver kvalitetssikret, projektgransket og risikovurderet.

Byggeprogrammets karakter
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Det bør altid være en ambition for bygherren at gøre byggeprogrammet så konkret som muligt. Mange

programmer har veldefinerede funktionskrav, men er meget lidt konkrete med de byggetekniske og

totaløkonomiske krav. Det kan – trods efterhånden mange hjælperedskaber – være vanskeligt at stille

præcise totaløkonomiske krav, men programmet bør tydeliggøre forholdet mellem anlægsøkonomi og

driftsøkonomi. Det er ligeledes vigtigt, at eventuelle ”sammenstød” mellem forskellige krav identificeres

allerede i byggeprogrammet, så prioriteringer kan foretages tidligt og med åbne øjne. Det kunne fx gælde

forholdet mellem lufttæthed og ventilation eller forholdet mellem lang levetid og let udskiftelighed.

Fonden anbefaler, at krav og ønsker til bæredygtighed i det kommende byggeri bliver så konkrete som muligt

– og ses i en samlet kontekst. Bygherrens prioriteringer – herunder fravalg af nogle ønsker til fordel for nogle

andre – bør fremgå tydeligt af programmet. Det er ikke fremmende for styring af kvaliteten at skrive, at man

ønsker alt.

Byggeprogram og totalentreprise

I totalentrepriser er byggeprogrammet helt afgørende for, om bygherren får et byggeri, der opfylder

bygherrens og brugernes forventninger. Byggeprogrammet vil typisk være bygherrens eneste og sidste

chance for at få indflydelse på byggeriets disponering, planløsning, udformning og materialevalg, da

totalentrepriseaftalen normalt ikke giver muligheder for senere indflydelse. Et mangelfuldt byggeprogram til

en totalentreprise kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for de fremtidige drifts- og

vedligeholdelsesudgifter, hvis totalentreprenøren selv vælger billige løsninger og materialer. Disse har som

regel kortere levetid og medfører større udgifter til drift og vedligeholdelse end dyrere, men robuste

løsninger, materialer mv.

4.2. Rådgivning og aftaler

ANBEFALINGER

Vær dit ansvar som bygningsejer bevidst – skab rum for kvalitet ved at fastlægge klare

overordnede rammer for procesforløb og rådgivning.

Vælg rådgivere, som har dokumenteret erfaring med almene boliger og almene

boligorganisationer.

Overvej relevansen af bygherrerådgivning – og hvilken rolle eventuel bygherrerådgivning skal

spille i de enkelte faser.

Lav rådgivningsaftaler med gennemtænkt proces og realistiske tidsrammer.

Skab gennemsigtighed i rådgivningsydelserne – overvej en form for tilbudslister for

rådgivningen i de enkelte faser.

Aftaler om rådgivning
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Aftaler om bygherrerådgivning og projekteringsrådgivning skal ske efter udbudsbestemmelserne og skal

altid indgås skriftligt. Rådgivningsaftaler indgås i dag på grundlag af ABR 18 eller AB 18. Mange svigt i

byggerier skyldes uklare ansvarsforhold. Det bør altid stå klart, hvem der har ansvar for projektering af de

enkelte bygningsdele. Efter ABR 18 skal rådgiver projektere hele projektet, med mindre andet er aftalt.

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning fylder i dag mere og mere. I mange større byggerier vælger bygherren at ansætte en

bygherrerådgiver til at bistå byggeafdelingen med at styre og kvalitetssikre projektet. Byggeskadefonden

registrerer dog groft sagt ikke nogen sammenhæng mellem omfanget af bygherrerådgivning og byggeriets

kvalitet. Den enkelte boligorganisation bør således ud fra en analyse af egne forudsætninger overveje, om

ressourcer til bygherrerådgivning kunne anvendes anderledes i forhold til at sikre kvalitet og skabe værdi i

byggeriet. Bygherrerådgivning er under alle forhold mest relevant i de indledende faser.

Projekteringsrådgivning

Stigende krav til hele byggeprocessen – dokumentation, sikkerhedsforhold, miljøforhold osv. – presser

rammerne for en omhyggelig projektering. Det er bygherrens ansvar at skabe rum for kvalitet i byggeriet

gennem tilrettelæggelse af processer og rammer, hvor tidsforbrug til overflødige forhold ikke æder tid, der

kan anvendes på at sikre kvalitet.

Det er derudover vigtigt at skabe ensartede forventninger til projekteringsniveauet hos henholdsvis bygherre

og rådgiver. Det er et paradoks, at der altid arbejdes med et uhyre stort detaljeringsniveau i udbudslister til

de udførende men oftest med nærmest summariske ydelsesbeskrivelser til de projekterende. Fonden

opfordrer til, at bygherre indgår rådgiveraftaler med størst mulig gennemsigtighed omkring ydelserne, så

begge parter ved, hvad der forventes. Der bør være klare ydelsesbeskrivelser for de enkelte faser – eventuelt

i en form for projekteringstilbudslister.

4.3. Digital byggeproces [IKT]

ANBEFALINGER

Brug IKT til at skabe digital sammenhæng gennem hele byggeriet – fra planlægning og

projektering til aflevering og drift.

Prioritér gode rammer for digital projektledelse i byggeriet.

Få uafhængig ekstern rådgivning til IKT-arbejdet.

Vurdér digitaliseringsbehovene i forhold til den fremtidige drift –”keep it simple”.

Brug Byggeskadefondens og Almennets IKT-koncept og dokument-paradigmer til at lette IKT-

arbejdet.
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Byggeriets digitale processer

Målet med IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) er at sikre en sammenhængende digitalisering af

byggeprocessen fra planlægning og projektering til digital aflevering og efterfølgende drift. En veltilrettelagt

digitalisering skaber større effektivitet i alle faser, og kan frigøre kræfter fra besværlige administrative

processer, så ressourcerne i stedet kan anvendes til bedre byggeri og højere kvalitet i byggeriet.

Bygherrens ansvar

Med ABR 18 og AB 18 er kravene til bygherren præciseret i forhold til at sikre gode rammer for digital

projektledelse og håndtering af hele den digitale byggeproces. Det er der god mening i. Det er

boligorganisationen, der har både viden og kompetencen, når de nye boliger efterfølgende skal driftes og

forvaltes. Det er derfor også boligorganisationen, der bedst kan stille relevante krav til hvilke data, de

tekniske rådgivere og entreprenørerne skal levere undervejs i processen.

Særlig IKT-rådgivning

Mange boligorganisationer oplever IKT-håndteringen som en kompliceret teknisk disciplin og overlader

derfor hele styringen af og beslutningerne om IKT-anvendelse til den projekterende rådgiver.

Byggeskadefonden anbefaler, at boligorganisationen bruger en uafhængig IKT-bygherrerådgiver til at hjælpe

med at stille de rette IKT-krav – og ikke mindst sikre, at de stillede krav opfyldes af både projekterende

rådgiver, entreprenører og leverandører. IKT-bygherrerådgiveren skal på bygherrens vegne facilitere det

digitale samarbejde mellem alle byggeriets parter gennem hele byggeprocessen. Hermed undgås blandt

andet, at rådgivere og entreprenører leverer data, som ingen funktion har for boligorganisationen.

IKT-paradigmer

Byggeskadefonden har i samarbejde med AlmenNet udarbejdet  et koncept for IKT-arbejdet. Konceptet

består af et paradigme til en aftale med en IKT-bygherrerådgiver og bestemmelser til at indsætte direkte i

aftalen med projekterende rådgiver og entreprenøren (plug-in princippet). I konceptet indgår også en IKT-

ydelsesspecifikation, der angiver kravene til IKT-anvendelsen i både projekteringsfasen og ved udførelsen.

Konceptet giver boligorganisationen et redskab til at stille præcise IKT-krav til alle byggeriets parter, så en

effektiv drift kan sikres bedst muligt gennem digitalisering af byggeprocessen.
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4.4. God projekteringsskik

ANBEFALINGER

Byg ikke, før der er projekteret færdigt, og før der er fuldt overblik over sammenhæng og

konsekvens af enkeltdispositioner – uanset entrepriseform.

Tag beslutningerne ved tegnebordene og ikke ude på pladsen.

Hav skærpet opmærksomhed på den byggetekniske helhed ved eventuelle besparelser i løbet

af processen – det er ofte her, det går galt.

FÆRDIGT PROJEKT FØR BYGGESTART

Bygherren skal kræve, at de projekterende tegner, beregner og beskriver projektet, således at både helheden,

sammenhængene og alle detaljer er nøje gennemtænkt og fastlagt. Det er ikke god projekteringsskik at

overlade udførelsesdetaljer til entreprenøren. Det sker typisk med komplicerede detaljer i projekter, hvor den

projekterende er presset af tid og af et begrænset honorar, eller hvis den projekterende simpelthen mangler

viden. Men det er ikke lettere for håndværkeren at ”stå på stilladset” og klare det, den projekterende ikke

kunne klare ved tegnebordet.

Dette gælder som udgangspunkt også ved totalentreprise. Det er en udbredt misforståelse, at en

totalentreprise kræver mindre projektering, og at en totalentreprise uden problemer kan påbegyndes, før

hele projektet er færdigt. Teoretisk kunne man forestille sig, at det var muligt – men i praksis fører det alt for

ofte til svigt og skader.

”Det bliver simpelthen for dyrt, hvis man ”stikker spaden i jorden” og begynder udførelsen, før det endelige

og detaljerede projekt foreligger, og før projektet er korrigeret for eventuelle besparelser efter licitationerne.

Det drejer sig jo ikke om raketfysik, men om at bruge sund fornuft”. Det var forklaringen, da

Byggeskadefonden spurgte en stor totalentreprenør, der år efter år havde færrest svigt og skader i fondens

statistikker.

HELHED OG ENTREPRISESKEL

Mange svigt opstår, når der – af mange forskellige årsager – ikke er sammenhæng mellem forskellige dele af

projektet – mellem konstruktioner og løsninger, som går på tværs af bygningsdele eller entrepriser. Der skal

altid udvises særlig omhu ved projektering af bygningsarbejder i entrepriseskel. Det gælder ikke mindst ved

systemleverancer, hvor der kræves en præcisering af, hvem der har ansvaret for tilsyn med produktion og for

tilsyn med indbygning af leverancen. Dette vil normalt være den projekterendes ansvar overfor bygherren.

Det er dermed den projekterende, der skal sikre sammenhæng med resten af byggeriet.

ÆNDRINGER OG BESPARELSER
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En anden vigtig grobund for svigt er projektændringer som konsekvensens af besparelser – typisk efter for

dyre licitationer. Bygherren skal allerede under planlægningen sætte rimelig tid af til forsvarlig granskning

og vurdering af eventuelle projektændringer, så sammenhængen med resten af projektet sikres. Og hos den

projekterende skal alle advarselslamper blinke. Forhastede og ugennemtænkte projektændringer som følge

af besparelser har medført mange skader i tidens løb.

4.5. Risikovurdering og -erklæring

ANBEFALINGER

Skab rammer for proaktiv risikovurdering gennem hele projekteringsforløbet.

Brug risikoerklæringen proaktivt til at undgå risikobehæftede forhold i projektet.

Sørg for, at risikoerklæringen udfyldes ved projektforslag og ved hovedprojekt samt ved

væsentlige projektændringer.

Krav om risikoerklæring

Rådgivere, leverandører og entreprenører, der udfører projektering af almene boligbyggerier, skal udfylde

”Erklæring om risikobehæftede forhold” og aflevere den til bygherren, der skal underskrive erklæringen.

Uanset om der er risikobehæftede forhold eller ej, skal erklæringen udfyldes mindst to gange i processen:

Ved projektforslag og hovedprojekt. Hvis projektet ændres væsentligt, fx i forbindelse med besparelser, skal

de projekterende afgive en ny risikoerklæring.

Redskab til forebyggelse

Risikoerklæringerne skal forebygge, at projekter indeholder dispositioner, konstruktioner og detaljer, hvor de

projekterende bør kunne forudse, at det er sandsynligt, at der under byggeriet kan opstå væsentlige svigt og

fejl, således at konstruktioner, udformninger, sammenføjninger, materialer mv. ikke får den styrke,

holdbarhed og levetid, som man normalt bør kunne forvente. De projekterende skal derfor som led i

kvalitetssikringen både overordnet og i alle detaljer gennemgå og vurdere sandsynligheden for svigt og fejl

ved udførelsen af hele deres projekt(del), før der afgives risikoerklæringer til bygherren. Hvis gennemgangen

afslører risikobehæftede forhold, bør projektet så vidt muligt ændres til andre metoder, materialer eller

lignende, således at risikoen elimineres. Det er billigere at ændre projektet end at udbedre svigt og fejl under

udførelsen eller i det færdige byggeri.

Bygherrens (med)ansvar

I nogle tilfælde vil der foreligge en ”ikkeblank” risikoerklæring. Der kan være udefrakommende krav (fx

lokalplankrav om grønne tage, selv om den projekterende vurderer dette som en risikobehæftet

konstruktion). Der kan også være løsninger, som bygherren af forskellige grunde selv ønsker at fastholde,
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selv om den projekterende vurderer det som risikobehæftet. Erklæringen er i de tilfælde et redskab til at

sætte fokus på bevidste valg, der skal have skærpet opmærksomhed.

Bygherren påtager sig samtidig et (med)ansvar ved underskrift af ”ikkeblanke” risikoerklæringer.

Byggeskadefonden kan afvise at dække, hvis årsagen til en senere byggeskade er risikobehæftede forhold,

som bygherren kendte og accepterede ved at underskrive risikoerklæringen. De projekterende kan

tilsvarende afvise ansvar for fejl og mangler, hvis årsagen er forhold, som bygherren kendte og accepterede i

risikoerklæringen.

Tilpasning af driftsplan og driftsbudget

Risikobehæftede forhold i projektet skal altid følges op i driftsplanen med forskrifter om fx hyppigere tilsyn

og vedligeholdelse af risikobehæftede løsninger, således at der kan gribes ind, før der udvikler sig egentlige

skader. Der skal også afsættes fornødne midler i driftsbudgettet.

4.6. Ekstern projektgranskning

ANBEFALINGER

Få ekstern, uafhængig rådgivning til projektgranskning.

Sørg for, at der granskes i hver enkelt af projektets hovedfaser – med hovedvægten i perioden

umiddelbart op til udbud.

Lad projektgranskningen have særlig fokus på sene ændringer i projektet – her opstår

erfaringsmæssigt fejl.

Brug Byggeskadefondens vejledning i ekstern projektgranskning – se vores hjemmeside.

Projektgranskning er kvalitetssikring

Projektgranskning er en dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt for at

vurdere, om projektet opfylder de aftalte krav, om der er svigt i projektet, eller om der er løsninger i projektet,

der med stor sandsynlighed vil medføre svigt.

Projektgranskning er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde, og derfor indeholder

bekendtgørelsen om kvalitetssikring også minimumskrav herom til projekterende ved aflevering af deres

projektdel. Kravet til entreprenører om procesgranskning før projektgennemgang er ligeledes væsentlig for

kvalitetssikringen.

En løbende proces

Projektgranskning bør være en integreret del af hele programmerings- og projekteringsforløbet og foregår
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således ikke efter men samtidig med, at valgene træffes. Antallet og omfanget af granskninger vil afhænge af

karakteren af det enkelte byggeri. Der bør som udgangspunkt granskes i hver enkelt af projektets

hovedfaser: Program, dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. Fokus og ressourcer skal altid

rettes mod de løsninger og bygningsdele, hvor sandsynligheden for svigt er størst, og hvor eventuelle svigt

får de største konsekvenser.

Sæt tid af

En effektiv projektgranskning forudsætter, at der afsættes den fornødne tid hertil i tidsplanen. Det gælder

også ved eventuelle projektændringer som følge af besparelser efter licitationer. En effektiv granskning

forudsætter ligeledes, at den udføres af erfarne kolleger i samme virksomhed – eller endnu bedre af erfarne

kolleger i en anden virksomhed i form af såkaldt ekstern granskning.

Ekstern projektgranskning

Flere store boligorganisationer kræver som fast procedure ekstern granskning i alle større byggeopgaver, og

udgifter hertil er begrænsede i forhold til udbyttet. ”Det er de udgifter, vi får mest ud af”, som én af de mest

erfarne byggechefer har udtalt. For nogle projekterende kan ekstern granskning opleves som kontrol og

utidig faglig indblanding. For den gode projekterende opleves det tværtimod som en hjælp – et

udefrakommende tredje øje, der kan medvirke til at forebygge senere problemer, også for den projekterende.

4.7. Udbud og entrepriseforhold

ANBEFALINGER

Vælg entreprenører, som har dokumenteret erfaring med alment boligbyggeri og almene

boligorganisationer.

Vælg blandt andet entrepriseform ud fra i hvilket omfang, bygherren selv ønsker at tage ansvar i

byggeprocessen.

Vælg ikke totalentreprise uden en erfaren, professionel bygherreorganisation i ryggen.

Undgå såkaldt tidlige udbud.

Vær særlig opmærksom på, at der er styr på ansvarsforhold og rollefordeling ved anvendelse af

systemleverancer.

Valg af udbudsform

Bygherrer for almene byggerier har siden 2009 skullet vurdere, om byggeopgaven mest hensigtsmæssigt

løses ved samlet udbud af projektering, udførelse og efterfølgende drift eller ved partnering. I de fleste

tilfælde løses opgaverne ved fag-, hoved- eller totalentreprise uden anvendelse af samlet udbud eller

partnering. Men hvilken udbudsstrategi skal bygherren vælge?
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I fag-, hoved- og totalentreprise er der forskel på, hvem der projekterer, udfører, leder byggeriet og fører

tilsyn. Bygherrens indflydelse er generelt størst ved fagentrepriser og mindst ved totalentrepriser. Det

omvendte gælder naturligvis for entreprenørerne, hvis indflydelse er størst ved totalentrepriser.

Ansvarsforholdene er centrale. Da ansvaret påhviler den part, som bygherren har indgået aftale med, er

totalentreprise med hensyn til ansvar som udgangspunkt det mest enkle for bygherren, idet

totalentreprenøren er ansvarlig for både projektering og udførelse.

Fælles for alle entrepriseaftaler er, at bygherren ikke skal udbyde på et ufærdigt grundlag. Bygherren kan

ikke forvente, at entreprenøren vil betale for bygherrens eventuelle ”glemsomhed”, efter at bygherren har

afholdt licitation med det formål at få lavest mulige pris fra de prækvalificerede entreprenører. Dette gælder

specielt ved totalentreprise, som derfor kun bør vælges af kompetente og forudseende bygherrer

Fagentreprise

Bygherren bør vælge fagentreprise, hvis bygherren i samarbejde med sin(e) rådgiver(e) vil have maksimal

indflydelse på, hvordan projektet fastlægges i detaljer, hvordan projektet opdeles og udbydes i

fagentrepriser, og hvordan byggeledelsen og tilsynet tilrettelægges. Den almene bygherre kan her med sine

erfaringer sikre, at boligerne i alle detaljer bliver velindrettede, velfungerende og med lave udgifter til drift og

vedligeholdelse.

Hovedentreprise

Bygherren bør vælge hovedentreprise, hvis det vurderes, at byggeriet kan gennemføres billigere og mere

sikkert, hvis udvælgelsen af under-/fagentreprenører og koordineringen af deres entrepriser overlades til en

hovedentreprenør.

Totalentreprise

Bygherren bør vælge totalentreprise, hvis det vurderes, at hele byggeriet bliver både bedre og billigere, hvis

projektering og udførelse overlades til en kompetent totalentreprenør, og hvis bygherren vurderer sig i stand

til at prækvalificere kompetente totalentreprenører samt i stand til at opstille relevante udbuds- og

tildelingskrav. Totalentreprisen skal normalt tildeles den prækvalificerede entreprenør, der har givet det

økonomisk mest fordelagtige tilbud. Når entrepriseaftalen er underskrevet bestemmer totalentreprenøren

som udgangspunkt alt, hvad der ikke er beskrevet i aftalen. Bygherren kan herefter hverken stille nye krav til

entreprenøren eller til det aftalte projekt, uden at det koster ekstra.

Totalentreprise stiller større krav til bygherren end fag- og hovedentrepriser. Totalentrepriser frarådes

derfor, hvis bygherren ikke har fornøden viden, overblik og erfaring til at være på forkant og opstille fornødne

og tilstrækkelige krav både til prækvalifikation af de bydende entreprenører og til udbuds- og tildelingskrav i

en totalentreprise.

Særskilt byggeledelse

Der har gennem en periode været en tendens til at udbyde specifikke ydelser separat. Flere almene
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boligorganisationer vælger således at udbyde byggeledelse som en særskilt ydelse. Fordelen kan ligge i at

tiltrække særlige kompetencer og at undgå uhensigtsmæssige dobbeltroller, hvis den projekterende

rådgivervirksomhed også varetager byggeledelsen. Udfordringen er blandt andet de ulemper, der følger af at

have flere kontraktparter.

Tidlige udbud og partnering

Byggeskadefonden fraråder anvendelse af såkaldte tidlige udbud, hvor dele af byggeriet påbegyndes, før der

foreligger et færdigt projekt. Fonden anbefaler på samme måde, at der udvises skærpet opmærksomhed i

forbindelse med såkaldte partneringprojekter, hvor bygherren nøje bør overveje organisering,

tilrettelæggelse og tidsplanlægning, således at byggeriet ikke påbegyndes, før der foreligger et færdigt

projekt.

Systemleverancer

Efterhånden er det blevet almindelig praksis at udbyde en lang række bygningsdele og processer som

systemleverancer. Det stiller særlige krav til præcisering af, hvem der har ansvaret for tilsyn med produktion

og med indbygning af leverancen. Der kan indgås særskilt aftale med systemleverandøren om

projekteringsansvaret for systemleverancen. Ellers har den projekterende ansvaret. Den projekterende har

under alle omstændigheder ansvaret overfor bygherren for systemleverancens sammenhæng med resten af

byggeriet.

Juridiske krav

Der er krav om, at almene byggeopgaver udføres i overensstemmelse med AB 18 (Almindelige Betingelser),

ABR 18 (Almindelige Betingelser for Rådgivning) og ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).
Formålet er blandt andet at sikre et solidt juridisk grundlag for aftalerne. Herved undgås unødvendige tvister

og konkurrence på de juridiske betingelser.

4.8. Udførelse og tilsyn

ANBEFALINGER

Prioritér en grundig videnoverdragelse i overgangen fra projektering til udførelse.

Stil specifikke krav om kontrol og tilsyn i rådgivningsaftaler og ved udbud.
Stil krav til entreprenørens udbudskontrolplan.

Sørg for, at kontrol og tilsyn har fokus på vanskelige løsninger og særligt risikobehæftede
forhold i byggeriet.

Glem ikke bygherrens eget tilsynsansvar – som gælder for alle entreprisetyper.
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Overdragelse af viden fra projekt til udførelse

Rådgiverne har i et byggeprojekt typisk opbygget viden over lang tid. Denne viden skal over en meget kort

periode overtages af entreprenørerne. Prioritering af faseoverdragelsen fra projekt til udførelse kan lette
arbejdet for alle parter og skabe værdi og kvalitet i det færdige resultat.

Fonden anbefaler, at overdragelse af viden fra projekt til udførelse prioriteres højt – fx i form af grundige
projektgennemgange ved opstart af hver ny entreprise. Fonden har mødt projekterende rådgivere, som

afholder målrettede workshops for entreprenørens håndværkere for at gå i direkte dialog om vigtige
knudepunkter i projektet.

Stil krav ved udbud og i aftaler

Bekendtgørelsen om kvalitetssikring fastlægger generelle minimumskrav til entreprenørens kontrol og

dokumentation og til bygherrens tilsyn hermed. Herudover bør bygherren i det konkrete projekt præcisere og
detaljere yderligere krav i juridisk bindende aftaler med parterne. Det betyder, at bygherren allerede ved

udbud af rådgiverydelser og af entrepriser, herunder også af totalentrepriser, skal beskrive krav til
entreprenørens kontrol og til rådgiverens tilsyn, som ligger ud over de generelle minimumskrav i

bekendtgørelsen. Hvis bygherren ikke stiller specifikke krav, vil kun minimumskravene gælde.

Med den skærpede konkurrence kan bygherren ikke forvente, at rådgivere og entreprenører – efter en måske

hård priskonkurrence – gratis leverer kontrol- eller tilsynsydelser, som bygherren har ”glemt” at udbyde.

I totalentrepriser bør bygherren i udbudsmaterialet og totalentrepriseaftalen præcisere, at der tilknyttes et

bygherretilsyn, ligesom bygherren kan præcisere, at udbudskontrolplan og kontrolplan skal udarbejdes i
samarbejde med bygherretilsynet.

Udbudskontrolplan og tilsynsplan

Udbudskontrolplan og tilsynsplan er to sider af samme sag: Udbudskontrolplanen angiver bygherrens krav

til entreprenørens kontrol og dokumentation, mens tilsynsplanen angiver de ressourcer og de metoder,
bygherren for sit vedkommende vil anvende på efterprøvning af entreprenørens kontrol og dokumentation.

Kravene fremgår af bekendtgørelse om kvalitetssikring og gælder for alle entrepriseformer.

Det er væsentligt, at bygherren finder balancen mellem dokumentationens nyttevirkning og omkostningerne

ved at tilvejebringe materialet. Dokumentationen bør aldrig blive et mål i sig selv.

Bygherrens udbudskontrolplan

Kvalitetssikring i udførelsesfasen er først og fremmest entreprenørens sag. Ikke mindst for skjulte

bygningsdele gælder, at dokumentationen skal udarbejdes, afgives og kontrolleres løbende.
Udbudskontrolplanen bør som minimum angive krav til entreprenørens dokumentation med hensyn til form,

systematik, arkivering, anvendte materialer, udførelse, driftsprøver mv. samt krav om behandling af
kvalitetssikring på byggemøder og i byggemødereferater.

Entreprenørens kontrolplan
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På grundlag af udbudskontrolplanen udformer entreprenøren sin egentlige kontrolplan, der mere detaljeret
fastlægger kvalitetssikringen under udførelsen. Dokumentation, der skal forelægges bygherren, kan være

opdelt i aktiviteter, som bygherren skal inspicere eller godkende, og aktiviteter, som bygherren blot skal have
lejlighed til at følge.

Bygherrens tilsynsplan

Uanset, at kvalitetssikring i udførelsesfasen først og fremmest er entreprenørens sag, er der behov for en
samlet overordnet indsats fra bygherrens side for at sikre, at de mange enkeltydelser bliver til et færdigt

byggeri med den ønskede kvalitet. Der skal derfor udarbejdes en plan for bygherrens tilsyn med
entreprenørens udførelse af byggeriet. Tilsynsplanen skal sammenfatte behovet for tilsyn, herunder hvor

store ressourcer, der skal bruges på tilsynet, og hvordan de skal fordeles. Når de enkelte dele er
færdigprojekterede, bør tilsynsplanen revideres med hensyn til tilsynsfrekvens og indsatsområder.

For fag- og hovedentrepriser bør tilsynsplanen udarbejdes samtidig med projekteringen. For totalentrepriser
skal bygherrens tilsyn som minimum omfatte kontrol af, at materialer og udførelse svarer til

totalentrepriseaftalen.

Risikobehæftede eller vanskelige forhold

Både udbudskontrolplanen og tilsynsplanen skal have fokus på forhold, hvor det er sandsynligt, at der opstår

fejl under udførelsen. Det gælder fx forhold, der erfaringsmæssigt er vanskelige at udføre fejlfrit, og som
stadig findes i projektet, selv om de blev påpeget i projektgranskningen. Der skal især være fokus på forhold

med stor byggeteknisk risiko – dvs. hvor der er stor sandsynlighed for udførelsesfejl, som vil få store
konsekvenser. Sådanne forhold bør også fremgå af risikoerklæringen.

Vanskelige forhold kan fx være sikring af dampspærretæthed i kassette- og fladeelementbyggeri,
undertages afslutning ved tagfod, kip og gavle, skotrendeudførelser og inddækninger ved kviste og gavle

samt gennemføringer i undertage og dampspærrer.
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4.9. Driftsplan

ANBEFALINGER

Sørg som bygherre for at inddrage projekterende rådgiver og driftsorganisationen i

udarbejdelsen af driftsplanen.
Vurdér om driftsplanen tager udgangspunkt i en realistisk vurdering af den valgte kvalitet og

levetid på bygningsdelene.
Tilpas driftsplan og driftsbudget, hvis der – af den ene eller den anden årsag – vælges

risikobehæftede forhold.
Sørg som driftsherre for at justere driftsplanen løbende og altid tilpasse den til større

ændringer.
Sørg som driftsherre for at justere driftsplanen efter, at Byggeskadefonden har afholdt eftersyn.

Udarbejdelse af driftsplan

Ved aflevering af byggeriet skal der foreligge en driftsplan. Driftsplanen skal for alle væsentlige

bygningsdele beskrive, hvor ofte disse skal efterses, og hvordan de skal vedligeholdes. Driftsplanen skal
videreføres i en driftsjournal, og driftsbudgettet skal sikre, at der er penge til at udføre den vedligeholdelse,

der er beskrevet i driftsplanen. Der findes forskellige digitale programmer, som håndterer driftsog
vedligeholdelsesplaner.

En realistisk driftsplan

Driftsplanen skal tage udgangspunkt i realistiske vurderinger af levetider, intervaller for tilsyn og
vedligeholdelse, udgifter mv. for de anvendte materialer, den konstruktive udformning og bygningsdelens

placering samt de fysiske og klimatiske påvirkninger, som bygningsdelen udsættes for.

Samarbejde om driftsplanen

Det er vigtigt, at driftsplanen udarbejdes i samarbejde mellem den almene driftsherre og den projekterende

rådgiver. På den måde kan parternes viden og erfaring udnyttes bedst muligt. Den projekterende kender

projektet, de valgte materialers egenskaber og de påvirkninger, de bliver udsat for, mens den almene

driftsherre ofte kan trække på mange års nyttige erfaringer med drift og vedligeholdelse.

Under planlægning og projektering af byggeriet skal rådgiveren på baggrund af byggeprogram,

projekteringserfaring mm. vurdere de driftsbehov en given løsning indebærer. Det bør ikke mindst i

forbindelse med projektgranskningen vurderes, om de enkelte løsninger afføder specielle driftsmæssige

tiltag.
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En projekteringsydelse

Udarbejdelse af driftsplan er en del af projekteringsopgaven, og det skal være beskrevet præcist i

rådgiveraftalen, hvad udarbejdelsen skal omfatte, hvordan driftsplanen skal afleveres og ikke mindst, at

driftsplanen skal foreligge sammen med rettede tegninger ved byggeriets aflevering. Det er i strid med

kravet om totaløkonomiske overvejelser i kvalitetssikringsbekendtgørelsen, hvis justeringen af driftsplanen

først laves, når projektet er realiseret – men det sker desværre ofte.

4.10. Forsøgsbyggeri

ANBEFALINGER

Gennemfør kun forsøgsbyggeri i begrænset målestok og med klar afgrænsning af

forsøgselementet.

Sørg for, at forsøgsbyggeri projektgranskes med særlig omhu og følges med skærpet tilsyn og

kontrol i udførelsen.

Gennemfør en uvildig evaluering af forsøget, og gør resultaterne tilgængelige for andre.

Forsøg skal planlægges

Byggeriet har behov for forsøg for at fremme den byggetekniske udvikling. Udover forsøg med byggemetoder

kan der være tale om forsøg vedrørende boligformer og drift. Forsøg kan give bygherrer og brugere

erfaringer med, hvordan nye ideer vil fungere i praksis.

Men forsøgsbyggeri skal ikke håndteres som traditionelt byggeri, hvor metoder, materialer og konstruktioner

er velkendte, og hvor brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele sikrer den valgte kvalitet af byggeriet.

Vejledningens krav

I vejledningen om forsøgsbyggeri foreskrives, at forsøgsbyggeri skal tilrettelægges efter en plan forud for

opførelsen, at forsøget skal følges og evalueres efterfølgende og endelig, at erfaringerne skal samles og

formidles i en rapport. Erfaringerne viser imidlertid, at disse retningslinjer ikke altid følges, og dermed er der

sandsynlighed for, at forsøgets intentioner enten ikke indfries, eller – værre – at byggeriet opføres med svigt.

Undgå forsøg i stor målestok

Det største problem er måske, at forsøgene af og til ikke begrænses i skala, men tværtimod gennemføres i

stor målestok. Lovgivningen sætter ingen grænser, men det betyder, at forsøgsprojekter – som jo

nødvendigvis indimellem må falde uheldigt ud – får konsekvenser for mange boliger.
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Hvornår er der tale om forsøg

Mindre ændringer i forhold til gældende god byggeskik betragtes ikke som forsøg. Uovervejet brug af (nye)

materialer og løsninger, der resulterer i svigt, kan ikke efterfølgende betegnes som forsøg. Der er ingen fast

afgrænsning af, hvornår der er tale om væsentlige afvigelser fra god byggeskik – og dermed forsøg – og

hvornår det er mindre ændringer. Rettesnor for god byggeskik kan blandt andet hentes i gældende BYG-ERFA

blade og på Byggeskadefondens hjemmeside.

Vælges disponeringer og konstruktioner, der betegnes som risikofyldte af Byggeskadefonden, vil der oplagt

være tale om forsøg. Bygherren skal være klar over, at der er tale om en vis, afgrænset forsøgsrisiko, og det

er typisk den tekniske rådgiver, der skal sikre tilstrækkelig information.

Skadedækning

Medfører et forsøg en byggeskade, kan Byggeskadefonden dække denne, hvis betingelserne for forsøg er

respekteret. Der vil være tale om en såkaldt udviklingsskade. Fonden dækker ikke skader, som har årsag i

forsøg, der ikke har været forsvarligt tilrettelagt.
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5. Projekt

5.1. Disponering / helhed

ANBEFALINGER

Disponér ud fra en helhedsorienteret betragtning af form, funktion, teknik og økonomi.

Indtænk terrænforhold og vandafledning ved udformning af bebyggelsesplanen.

Vælg løsninger og materialer med dokumenteret lang levetid.

Vælg driftsvenlige og inspicerbare løsninger.

Brug risikovurdering som et værktøj til at erstatte risikofyldte løsninger med robuste løsninger –

det er bæredygtigt.

Sørg for, at kravet om tilgængelighed for alle indarbejdes som en integreret del af projektet.

Beliggenhed og disponering

Disponering af et boligbyggeri bør tage udgangspunkt i beliggenhed, grundens beskaffenhed og byggeriets

højde. Beliggenheden kan være udsat eller beskyttet. Det har betydning for, hvilke konstruktioner og

materialer, der vælges. Bygninger ved havet eller i åbent terræn er eksempelvis mere udsatte end bygninger
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i byzone. Især vind- og nedbørsforhold har betydning for bygningens udformning og valg af materialer.

Grunden og dens omgivelser kan også have betydning for, hvordan fundamentet udformes, og hvilke

fugttekniske løsninger, der vælges.

Hvis man overvejer at bygge højt, skal man vælge særligt robuste byggetekniske løsninger, som er

driftsvenlige – også i højden.

Terræn og klimaforhold

Ved disponering af byggeriet skal det sikres, at terrænet falder væk fra bygningen. I stedet for at trykke

byggeriet ned i jorden for at opfylde kravene til tilgængelighed bør man overveje at lægge byggeriet højt og

løse tilgængeligheden med ramper. Det gælder især i områder med højtliggende grundvandspejl og i

områder, hvor oversvømmelse er sandsynlig.

Ved valg af konstruktive løsninger og materialer skal man tænke på, at klimaforholdene i fremtiden bliver

mere ekstreme med voldsomme og længerevarende nedbørsperioder, kraftige vindforhold og højere

temperaturer. Derfor er robusthed og driftsvenlighed nøgleord.

Bygningskrop og bygningsform

Den rektangulære eller kvadratiske bygningsform uden forskydninger i facaden eller taget er den form, som

har det mindste overfladeareal. Det er som udgangspunkt den bygningstype, som er billigst at bygge og

lettest at vedligeholde. Forskydninger i facade og tag betyder, at de udvendige overflader forøges. Byggeriet

bliver dyrere at opføre og vedligeholde på grund af større materialeforbrug, flere inddækninger og mere

komplicerede byggetekniske udfordringer.

Enkelt er bæredygtigt

Det er bæredygtigt, hvis bygningsdele har lang levetid, og hvis de let kan udskiftes eller renoveres, når de er

nedslidte. Det er derfor væsentligt, at materialer har korrekt dokumenterede egenskaber, som gør den

projekterende i stand til at vælge de materialer og bygningsdele, som bedst opfylder de stillede udfaldskrav.

Konstruktiv beskyttelse

Man skal som projekterende overveje, hvordan de komponenter i facaden, som er eksponeret for vejr og vind,

kan beskyttes konstruktivt. Vinduer kan fx beskyttes af tagudhæng, vinduesoverdækninger eller trækkes

tilbage i forhold til facadeplanet. Ved valg af facadeløsning bør man som udgangspunkt vælge to-trins

løsninger.

Tilgængelighed for alle

Nybyggede etageboliger skal være tilgængelige for alle. Bygningsreglementets krav til tilgængelighed er

funktionsbaserede. Man skal ved egen hjælp kunne komme hen til bygningerne, ind i dem og rundt i dem.

Dertil kommer en række krav til boligernes indretning. Mange af de beslutninger, der træffes under

disponeringen har betydning for boligbyggeriets tilgængelighed. Krav til adgangsforhold og indretning skal

derfor indtænkes under disponeringen af byggeriet og omfatte både bygninger, opholdsarealer og
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parkeringsarealer.

5.2. Robusthed

ANBEFALINGER

Foretag en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, og tilpas løsningerne i forhold til

risikovurderingen.

Sørg for, at sårbare og udsatte bygningsdele enten beskyttes konstruktivt eller projekteres med

særlig robuste (dyrere) materialer.

Vær særlig opmærksom på den byggetekniske sårbarhed i løsninger, der vælges af hensyn til

miljø eller klima.

Udform projektet, så udsatte sliddele nemt kan udskiftes.

Projektér med målbare udfaldskrav, så der ikke er tvivl om, hvilken kvalitet der udbydes.

Sårbare bygningsdele

En bygningsdels sårbarhed afhænger af materialevalg og bygningsdelens udformning og funktion. Selv

materialer, som anses for robuste, kan i bestemte miljøer og sammenhænge være sårbare. En kompleks

udformning med mange sammenskæringer og detaljer vil ofte kræve detaljerede tegninger, og derfor øges

sandsynligheden for svigt i udførelsen – bygbarheden forringes. Når en bygningsdel anses for sårbar, er den

ikke i stand til at modstå de påvirkninger, den er udsat for, hvilket reducerer den forventede levetid. Det må

der tages højde for under disponering, placering og drift af bygningsdelen.

Konstruktiv beskyttelse

For at bevare egenskaber og øge levetid bør konstruktioner, bygningsdele og materialer, der er sårbare

overfor vind, fugt eller UV-bestråling, altid beskyttes konstruktivt af tagudhæng, inddækninger, fuger,

sålbænke og overdækninger. Organiske facadebeklædninger skal beskyttes af udhæng, og beklædningen

skal løftes fra terræn, så opfugtning og misfarvning fra opsprøjt undgås. Selv robuste materialer som beton,

stål og tegl kan opnå længere levetid, hvis de beskyttes konstruktivt.

Den projekterende bør have stor fokus på detaljeringen af den konstruktive beskyttelse. Inddækninger ved

tagkanter, gavle, brystningspartier, kviste og ovenlys bør være udformet, så vand ledes væk fra

underliggende bygningsdele, og det skal sikres, at vand ikke blæses op under inddækningerne og utilsigtet

ledes ind i konstruktionerne.

Holdbart eller udskifteligt

Overvejelser om sårbare bygningsdele sker primært under byggeriets skitsering, planlægning og
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projektering, hvor de projekterende i forbindelse med risikovurderingerne skal overveje, hvordan levetiden

bedst kan sikres ved konstruktiv beskyttelse. I samme forbindelse skal de projekterende overveje de

totaløkonomiske konsekvenser, herunder hvilken drift og vedligeholdelse der er nødvendig for at sikre

normal levetid for konstruktioner, bygningsdele og materialer. Tænk på, at sliddele nemt skal kunne

udskiftes.

5.3. Bygbarhed

ANBEFALINGER

Vælg bygbare løsninger, der kan realiseres i praksis.

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser.

Sørg for særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner ved komplicerede

detaljer.

Overvej afholdelse af workshops med de udførende for gennemgang af særligt vanskelige

knudepunkter i projektet.

God byggeskik

God byggeskik indebærer, at projekterne er bygbare, dvs. at de er gennemprojekteret og beskrevet detaljeret,

og at det er sandsynligt, at de kan udføres korrekt og uden svigt på byggepladsen.

Enkle og gennemprøvede løsninger er altid bygbare, nemme at kvalitetssikre og at vedligeholde. Derfor er der

også i bekendtgørelsen om kvalitetssikring krav om at vælge enkle og gennemprøvede løsninger. Dette krav

opfyldes desværre ikke i alle projekter. I mange tilfælde ses dispositioner, konstruktioner og detaljer, som ”på

papiret” overholder alle krav i standarder, normer, vejledninger mv. og dermed er projekteret svigtfri, men

hvor den projekterende burde kunne forudse, at det er sandsynligt, at der under udførelsen kan opstå

væsentlige svigt. Der er således tale om risikobehæftede forhold, som kan medføre, at konstruktioner,

udformninger, sammenføjninger, materialer mv. ikke får den styrke eller levetid, som man normalt bør kunne

forvente.

Ikke-bygbare løsninger

Der kan være materialer, der ikke egner sig til tildannelse og indbygning på byggepladsen i de perioder af

året, hvor vejret er ustabilt. Et eksempel herpå kan være montering af undertage af lette banevarer. Et andet

eksempel kan være montering af dampspærrer i komplicerede og specielle tag- og vægkonstruktioner. Selv

om projektet fra hver af de projekterende parter (arkitekt, konstruktionsingeniør og måske systemleverandør)

overholder alle krav og ikke isoleret set indeholder risikobehæftede forhold, kan det forekomme, at

håndværkernes muligheder for i praksis at sammenbygge projektdelene hensigtsmæssigt ikke er til stede.

Også her er der tale om manglende bygbarhed og samlet set stor risiko. Årsagen er mangelfuld

projektledelse eller projektgranskning.
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Tolerancer

Projekterede løsninger skal have et vist ”overskud” for at være bygbare. Dette overskud skabes blandt andet

ved, at der er tilstrækkelige tolerancer mellem bygningsdele og entrepriser. Der skal være plads til at optage

unøjagtigheder, og der skal være den nødvendige grad af fleksibilitet i forhold til, at tingene skal udføres på

en byggeplads og under åben himmel. Der er mange parametre, der kan spille ind og påvirke det endelige

resultat, og alle parter skal derfor indbygge de nødvendige tolerancer for, at et svigtfrit resultat kan nås.

5.4. Totaløkonomi

ANBEFALINGER

Tænk totaløkonomi i bred – også miljømæssig og klimamæssig – forstand.

Vær realistisk med vurdering af levetider på bygningsdele.

Brug en anerkendt beregningsmodel til vurdering af totaløkonomi.

Investering, drift og levetid

En totaløkonomisk vurdering skal forholde sig til både anlægsinvestering, forventede levetider og de drifts-

og vedligeholdelsesudgifter, der er nødvendige for at sikre den forventede levetid. En høj anlægsinvestering

kan således resultere i en bedre totaløkonomi, hvis levetiden bliver længere, og hvis drifts- og

vedligeholdelsesudgifterne bliver lavere.

Totaløkonomiske vurderinger hænger nøje sammen med byggetekniske vurderinger. Lang levetid

forudsætter robuste løsninger uden risikobehæftede forhold og god konstruktiv beskyttelse mod

klimapåvirkninger, mens kort levetid forudsætter stor fleksibilitet og gode muligheder for udskiftning. En god

totaløkonomi forudsætter under alle forhold ”parallel levetid” for sammensatte konstruktioner som fx

tagsten og undertag.

Grunde til at fravælge det bedste

Normalt bør man vælge den totaløkonomisk bedste løsning, men det er i nogle tilfælde ikke muligt, hvis

anlægsudgiften derved overstiger budgettet. I andre tilfælde bør man overveje at fravælge den

totaløkonomisk bedste løsning, hvis det er sandsynligt, at bygningsdelen vil blive udskiftet, før dens

byggetekniske levetid er opbrugt. Det kan fx være vinduer, varme- eller ventilationsanlæg, hvor man

vurderer, at stigende energipriser og den teknologiske udvikling vil gøre det rentabelt at udskifte

bygningsdelene, før den faktiske levetid er udløbet.

Beregningsmodel
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En forenklet model til beregning af totaløkonomi kan findes på Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Beregningsmodellen gør det lettere at opfylde kravet i bekendtgørelsen om kvalitetssikring og at foretage

totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med et byggeris planlægning og projektering.

Beregningsmodellen indeholder kun forslag til levetider og til drifts- og vedligeholdelsesudgifter for de mest

almindeligt forekommende tag-, facade- og vinduesløsninger. Tag, facader og vinduer udgør omkring 80

procent af de anlægsudgifter, hvor en ændring i den valgte kvalitet og anlægsudgift som regel også medfører

ændring i driftsudgifter og levetid. De foreslåede værdier kan justeres, men specielt levetider anslås ofte for

optimistisk i forhold til det konkrete projekt, dets beliggenhed og de klimatiske påvirkninger, som byggeriet vil

blive udsat for. Man bør være realistisk, når man indlægger levetider og drifts- og vedligeholdelsesudgifter

for løsninger, der ikke findes i modellen.

5.5. Valg af materialer

ANBEFALINGER

Vælg robuste materialer, der er egnet til det danske klima med høj fugtbelastning og svingende

temperaturer.

Kræv dokumentation for, at materialer er gennemprøvede under klimatiske eller brugsmæssige

forhold, der modsvarer den konkrete bebyggelse.

Sørg for, at kvalitetssikringsdokumentationen har oplysninger om egenskaber, samt

dokumentation på kontrol og prøvning.

Vær især sikker på, at der er dokumenterede byggetekniske og miljømæssige egenskaber, hvis

der anvendes genbrugsmaterialer.

Vælg som udgangspunkt CE-mærkede materialer.

Ansvarligt materialevalg

Almene byggerier er omfattet af udbudsreglerne, der kræver, at der skal være konkurrence på alle ydelser

herunder valg af materialer. Det er dermed ikke tilladt i udbuddet fx at kræve et bestemt fabrikat

tagbelægning, undertag, vindue eller lignende. Materialevalget skal foretages ud fra de påvirkninger, der vil

forekomme dels i opførelsesprocessen, dels i bygningernes levetid.

Et eksempel på en konstruktion, hvor der stilles store krav til materialernes ydeevne, er vinduer med

tilhørende tilsætninger. Vinduer bliver ofte monteret i bagmuren, inden skalmuren eller den lette

facadekonstruktion bliver udført. Disse vindueselementer vil sidde ubeskyttet i lang tid, og dele af

konstruktionen, som normalt befinder sig i indeklima, når huset er lukket, bliver opfugtet. De materialer, som

normalt anvendes som tilsætning, kan ikke klare denne belastning, og resultatet kan være nedsat levetid og

skimmelvækst, når boligen tages i brug.
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Dokumentation af egenskaber

Det stiller store krav til bygherre og rådgivere at udarbejde et fyldestgørende udbudsmateriale, der

indeholder alle relevante tekniske krav i form af standarder, udfaldskrav mv., og som er så præcist og

målbart som muligt. Der bør altid stilles krav om dokumentation af, at materialer og løsninger er

gennemprøvede under klimatiske eller brugsmæssige forhold, der ligner de danske. Hvis det er sandsynligt,

at produkter, komponenter eller elementer fremstilles på fjerne markeder, kan det være relevant at indføje

udbudskrav om dokumentation af kvalitetssikring af produktionen i form af tilsyn, modtagekontrol mv.

De senere års omfattende byggeskader i forbindelse med fugtfølsomme MgO-vindspærreplader viser, hvor

galt det kan gå, når nye materialer introduceres uden tilstrækkelig dokumentation for materialets

egenskaber i et dansk klima. I et stort antal bebyggelser må pladerne udskiftes kort efter byggeriets

afslutning og den samlede regning løber op i milliarder.

Der bør være dokumentation ved anerkendte prøvningsmetoder af nye og uprøvede materialer og løsninger.

Kravene gælder både, når fabrikationen foregår på en dansk fabrik og i udlandet. Ellers vil det være i strid

med konkurrencereglerne.

Den vindende entreprenør skal alene opfylde udbudskravene og har dermed ret til at levere det billigste

produkt, uanset hvor i verden det er produceret. Det kan gøre det meget vanskeligt at løfte bevisbyrden, hvis

bygherren skal bevise, at et produkt ikke har de egenskaber og den kvalitet, bygherren mener at kunne

kræve ifølge udbudsmaterialet.

CE-mærkning

Alle byggematerialer skal som hovedregel være CE-mærkede. CE-mærkningen er en slags varedeklaration,

et ”materialepas”, som tillader produkter at passere landegrænser. Mærkningen giver imidlertid ikke

sikkerhed for, at materialet eller produktet er egnet i den givne sammenhæng.

Kvalitetssikring af udenlandsk produktion

Transportudgifterne er nu så små i forhold til besparelserne på arbejdslønnen, at det kan være økonomisk

fordelagtigt at købe mange byggevarer og byggeelementer, der fremstilles i lavtlønsområder i fx Asien eller

Østeuropa. Flere store danske byggevareproducenter har etableret fabrikker her, hvor produktionen

kvalitetssikres efter samme standarder som herhjemme. Men der findes også mange lokale producenter af

byggevarer og byggeelementer, som eksporterer til det danske marked. Der har endda været eksempler på

kinesisk fremstillede badekabiner, der er forsynet med europæiske fliser, sanitet mv. Rådgivere og bygherrer

skal være særligt opmærksomme på, at sådanne udenlandsk producerede byggevarer opfylder danske

standarder, normer og krav til levetid og vedligeholdelse.
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5.6. Fugtbeskyttelse / klimasikring

ANBEFALINGER

Projektér med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængen og fugtophobning

– Vis Vand Væk.

Udarbejd en samlet fugtstrategiplan – specielt i byggerier, hvor der projekteres med organiske

bygningsdele.

Udform – specielt ved skrånende terræn – landskabet, så vand vises væk fra bygningerne.

Vær særlig opmærksom på vandafledning fra større vandrette flader som altangange, altaner,

tagterrasser mv.

Fugt er årsag til flest skader

Hovedparten af alle byggeskader og forsikringsskader skyldes fugt. Konsekvenserne er velkendte:

besværlige og kostbare udskiftninger af konstruktioner og bygningsdele samt gener for beboerne, der måske

skal leve med midlertidige sanitære installationer, træk- og kuldeproblemer, eller som måske skal genhuses

midlertidigt. I nogle tilfælde får brugerne endda helbredsmæssige gener som følge af fugt og

skimmelsvampe i indeklimaet. Kommunen kan kræve fugtmålinger af materialer og dokumentation for

fugtgrænser i det færdige byggeri, før byggeriet tages i brug. Overholdelse af fugtgrænser er i øvrigt en

væsentlig del af kvalitetssikringen.

Hensyn til lokale forhold

Fugtindtrængning og fugtophobning skal forebygges under hensyn til de lokale vind-, vand- og

jordbundsforhold lige fra starten af byggeriets planlægning, ved projektering, udførelse og tilsyn. Det gælder

også byggematerialerne, der under transport, opbevaring og efter indbygning skal holdes tørre. Tidsplanen

skal desuden have plads til udtørring af beton, murværk mv.

Vis vand væk

Fra alle dele af bygningerne skal vand kunne ledes væk på en sikker og hensigtsmæssig måde.

Tagkonstruktionen skal have en tilstrækkelig hældning og høj sikkerhed overfor utætheder, dampspærren

skal være projekteret korrekt, lette facader skal beskyttes, opstigende grundfugt skal forhindres, osv.

Overalt, hvor der anvendes organiske materialer, skal det nøje overvejes, hvordan opfugtning forebygges, og

eventuel fugt ledes væk.

Håndtering af skybrud

De senere års klimaforandringer med hyppigere tilfælde af såkaldt voldsomt vejr med skybrud og store
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regnmængder har skærpet problemstillingen omkring fugt. Håndteringen starter således ikke ved

bygningen, men i høj grad allerede i det omkringliggende landskab, som skal bearbejdes for at kunne holde

også store vandmængder over kort tid væk fra bygningerne.

Terræn og nedsivning

Hvis den kommunale spildevandsplan kræver, at regn- og overfladevand afledes til faskiner på grunden, er

det meget vigtigt, at disse dimensioneres, placeres og udføres korrekt blandt andet under hensyn til

jordbundsforholdene.

5.7. Bæredygtighed

ANBEFALINGER

Sæt fokus på den byggetekniske helhed ved udformningen af byggeriets samlede

bæredygtighedskoncept.

Understøt en cirkulær tænkning gennem løsninger med stor holdbarhed og fx parallel levetid på

sammenhængende bygningsdele.

Undgå disponering med grønne tage på organisk underlag – løs i stedet vandforholdene på

terræn.

Fokusér på sammenhængen mellem energiforbrug, fugt, indeklima og tilstrækkelig ventilation.

Stil krav om, at genbrugsmaterialer kan spores.

Disponér med god konstruktiv beskyttelse af CLT-byggerier.

En nødvendig dagsorden

Bygningsmassen står for en betydelig del af vores ressourceforbrug og klimabelastning, både i opførelsen og

i driften. Bæredygtighed i bred forstand er derfor også blevet en central dagsorden i alle almene byggerier –

med betragtninger om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i de fleste byggeprogrammer.

Byggeskadefonden ser dette som en naturlig og helt nødvendig udvikling.

Helhedsbetragtning

Bæredygtighedsstrategier har ideelt set et helhedsorienteret udgangspunkt. Fonden opfordrer til, at

bygherrer og rådgivere fører helhedsbetragtningen hele vejen igennem og i stærkere grad end i dag også

inddrager byggeteknisk kvalitet, levetider og holdbarhed i valget af bæredygtige løsninger. En bæredygtig

boligbebyggelse er – også – en bebyggelse, som kan stå i mange år med et minimalt ressourceforbrug til

udskiftning og drift. Det vurderes, at ca. 10% af byggeproduktionen i dag alene går til udbedring af svigt og

genopretning af skader. Det er et ikke-bæredygtigt ”byggespild”, som belaster både byggeriets økonomi og

hele klodens ressourcer.
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Innovative løsninger

Grønne bestræbelser i boligbyggerier indebærer ofte, at der afprøves nye innovative veje med hensyn til

teknik, konstruktioner og materialer. Det er naturligt. Fonden opfordrer her til, at kvalitetssikringens generelle

”forsigtighedsprincip” overfor nye uafprøvede materialer og løsninger ikke fraviges, alene fordi de har et

bæredygtigt sigte. Ny byggeteknik bør altid afprøves og kvalitetstestes i begrænset skala inden

implementering i store almene boligbebyggelser.

Efter kvalitetssikringsreglerne er der pligt til at orientere bygherren, hvis der foreslås anvendelse af

materialer eller løsninger, der ikke er gennemprøvede under danske forhold. Det bør ske i forbindelse med

afgivelse af risikoerklæring til bygherren. Hvis bygherren derefter godkender valget af et ikke gennemprøvet

materiale eller en uprøvet løsning, påtager bygherren sig et medansvar for fastholdelsen af sådanne

løsninger.

Grønne tage

Grønne tage er blevet et element i mange byggerier – ofte som konsekvens af et lokalplankrav fra kommunen.

Efter fondens vurdering er grønne tage en byggeteknisk risikofyldt konstruktion, som i langt de fleste

tilfælde mere har grøn signalværdi end reel klimatilpasningseffekt. Opsamling af regnvand på et grønt tag er

i strid med god byggeskik, hvor et af grundprincipperne er: Vis Vand Væk fra bygninger.

Opbygningen med membraner, isolering, drænlag og vækstlag kan bestå af 5-7 lag, og sandsynligheden for

svigt i forbindelse med projektering og udførelse er stor. Det er i alle tilfælde sikrere at lede vandet væk fra

bygningen end at opsamle det på bygningens tag. Fonden fraråder specielt anvendelse af grønne tage på

konstruktioner med organiske materialer. Man bør i stedet løse afledningen af vand i bebyggelsernes terræn.

LAR

Lokal Afledning af Regnvand bør ske på eller i terræn og i god afstand fra bygninger, således at ydervægge

ikke opfugtes ved store regnskyl. Jordbundens evne til at optage og nedsive nedbør skal på forhånd

undersøges, herunder om der eventuelt er sekundære grundvandsspejle, som kan hindre nedsivning.

Konkret kan den lokale afledning af regnvand ske på grønne arealer, eventuelt med lokale lavninger/åbne

bassiner, der tillader nedsivning, i regnbede langs befæstede arealer, eller den kan ske gennem åbne

befæstelser, der tillader nedsivning. Der er mange muligheder, hvis det planlægges ordentligt.

Isolering af klimaskærmen

Isolering af klimaskærmen og de deraf følgende meget tætte bygninger ledsages ofte af fugtproblemer og

dårligt indeklima – og kræver derfor en samlet ventilationsstrategi.

Genbrugsmaterialer

En af vejene til en mere cirkulær tankegang i byggeriet er anvendelse af genbrugsmaterialer. Det kan fx være

genbrugsplast til membraner, gamle mursten til nye vægge, genbrugstræ til facade- og gulvkonstruktioner

samt diverse alternative isoleringsmaterialer. Det kan der være god fornuft i – så længe man er opmærksom
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på mulige byggetekniske risici i forbindelse med genanvendelsen.

Genanvendelse af byggematerialer kræver, at man – ligesom ved nye materialer – er opmærksom på, om

materialerne har de fornødne tekniske egenskaber – og ikke har uhensigtsmæssige egenskaber – til den

påtænkte anvendelse. Undersøgelse og dokumentation af materialers egenskaber ved genanvendelse kan

imidlertid være vanskelig – ofte ved man fx ikke, hvordan og af hvad de er fremstillet, hvad de tidligere har

været anvendt til, hvilke påvirkninger de tidligere har været udsat for, osv.

Huse i træ

CLT eller krydslamineret tømmer vinder indpas i det almene byggeri som en bæredygtig byggeteknik. CLT har

mange gode egenskaber, men det er stadig et organisk materiale, som skal anvendes under de rette

omstændigheder og projekteres med omhu. Som ved alle organiske materialer forudsætter anvendelse af

CLT grundig overvejelse om disponering i forhold til høj sikkerhed mod fugtindtrængning og fugtophobning i

byggefasen – hele vejen gennem byggeriet fra transport, opbevaring og til montering og færdig aptering.

CLT-elementer er fugtfølsomme bygningsdele. Det betyder, at der som led i en hensigtsmæssig

arbejdstilrettelægning samt planlægning af fugtbeskyttelse bør foreligge en egentlig fugtstrategiplan.

5.8. Driftsovervejelser

ANBEFALINGER

Tænk overvejelser om drift og vedligeholdelse ind helt fra byggeriets start

Inddrag driftsorganisationens erfaringer i projekteringen.

Vurdér om løsningerne er robuste i forhold til den efterfølgende brugeradfærd.

Vurdér og beskriv, hvordan sliddele med kort levetid mest hensigtsmæssigt kan udskiftes.

Sørg for god tilgængelighed til driftskrævende bygningsdele og installationer.

Projekt og drift hænger sammen

Allerede på projektstadiet skal driften tænkes ind. Driftserfaringer fra tidligere byggerier bør indgå i

overvejelser om valg af materialer og disponering af bygningsdele. Når der vælges realistiske levetider og en

realistisk driftsøkonomi, kan en overordnet totaløkonomisk beregning afgøre, hvilke bygningsdele der bør

vælges. Jo tættere den projekterende kommer på et færdigt projekt, jo mere afgørende er det, at løsningerne

er vurderet, og driftsøkonomien er på plads.

Konstruktiv beskyttelse af sliddele

Den vedligeholdelsesfrie bygning findes endnu ikke. Visse sliddele skal udskiftes med mellemrum, og

materialer og bygningsdele skal fornys efter opbrugt levetid. Ved en sliddel forstås et materiale med kort
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levetid. Materialet har mistet en eller flere af sine egenskaber og skal udskiftes, inden byggeriets levetid er

opbrugt. Nogle sliddele som fuger, fugebånd og overfladebehandling skal normalt fornys med korte

mellemrum. Omfanget af udskiftning og behandling bør naturligvis begrænses mest muligt ved eksempelvis

konstruktiv beskyttelse som inddækning eller overdækning. Dette gælder især, hvis udskiftningen omfatter

stilladsudgifter, som er meget bekostelige.

Lang levetid eller nem udskiftning

Det kan vise sig totaløkonomisk fornuftigt at anvende billigere materialer med kortere levetid i dele af

byggeriet – og så til gengæld sørge for, at disse er nemme at udskifte regelmæssigt. Et eksempel herpå er

træfacader, hvor nederste del har brædderne på den vandrette led, så ikke hele facaden skal skiftes ved

opfugtning fra neden. Inspirationen er de såkaldte offerbrædder i ældre svenske træhuse.

Tilgængelighed til installationer

Muligheden for inspektion og eventuel udskiftning af rørinstallationer kræver særlig opmærksomhed i

projekteringen. Der bør projekteres rummelige og tilgængelige installationsskakte og installationsføringer,

således at regelmæssige tilsyn med rør og ventiler bliver praktisk håndterbare. Udskiftning af defekte

ventiler og utætte rør og samlinger bør kunne foretages uden store indgreb.

5.9. Byggeproces / byggeplads

ANBEFALINGER

Opstil realistiske tidsplaner med tilstrækkelig tid til udtørring i byggeperioden.

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter materialernes fugtindhold ved

indbygning.

Indret byggepladsen, så traktose undgås.

Logistik og sikkerhed

Der er ofte begrænset plads til rådighed til byggeplads, arbejdsområde, containere og opmagasinering af

byggematerialer mv. Der skal udarbejdes planer for byggepladsen, hvor de ovenfor nævnte funktioner er

tænkt ind. Der skal udarbejdes planer for logistik. Byggematerialer skal kunne komme frem til byggepladsen

på en hensigtsmæssig måde, så byggematerialer opmagasineres i den takt, de anvendes.

Byggepladsens indretning

Udformningen af byggepladsen kan være med til at forhindre fremtidige fugtproblemer. En uigennemtænkt

indretning af byggepladsen med tung kørsel kan forårsage traktose – komprimering af jorden – så fremtidig
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nedsivningskapacitet begrænses. Byggepladsen bør være zoneinddelt for at imødegå dette.

Forebyggelse af fugtproblemer

Ved procesgranskningen før byggestart skal entreprenøren have øje for de forskellige fugttekniske

risikofaktorer under byggeriet og sikre en fornuftig logistik af byggearbejderne. Indtil bygningen lukkes, kan

byggematerialer og konstruktioner blive opfugtet på grund af manglende afdækning for vind og vejr, som

resultat af fx dårlig logistik, pressede tidsplaner eller simpel tankeløshed. Der skal afsættes plads til sikker

og tør materialeopbevaring.

Anvendelse af industrielt fremstillede rumstore elementer eller af facade- og tagkassetter er ikke i sig selv

en sikkerhed mod fugtproblemer i det færdige byggeri. Disse komponenter er ofte udført med brug af

fugtfølsomme organiske materialer, hvilket stiller krav til både transporten af materialerne samt til

byggelogistikken og håndteringen på byggepladsen.
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6. Bygningsdele

6.1. Terræn og fundamenter

ANBEFALINGER

Læg bygningen højt, og sørg for fald væk fra bygningen.

Undersøg de geotekniske forhold inden projektering, og etablér et effektivt drænsystem, der

leder vandet væk fra soklen.

Før fundamentet til frostfri dybde, ellers dækker Byggeskadefonden ikke.

Projektér og udfør fugtspærren, så den både hindrer fugt- og radonindtrængning.

Vælg en løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn.

Undgå udeluftventilerede krybekældre mod jord ved lette konstruktioner.

Overfladevand skal væk fra bygningen

Terrænet skal have fald væk fra bygningen, soklen skal være vandtæt, og jordbunden omkring huset skal

være egnet til nedsivning. Det betyder blandt andet, at traktose skal undgås. Hvis en jordbundsanalyse ikke

kan dokumentere, at jorden er selvdrænende, skal der anlægges omfangsdræn. Sørg for at eventuelle
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faskiner ikke tilstoppes, og overvej, hvor vandet løber hen ved eventuel tilstopning.

Fugtspærre

Anvend i alle tilfælde en fugtspærre til at adskille sokkel og ydervæg. Fugtspærren skal forhindre fugt og

radon i at trænge ind fra jorden under bygningen. Hvis fugtspærren ikke er udført korrekt, kan fugt som følge

af kapillarsugning trænge ind og opfugte murværk og trækonstruktioner. Fugtspærren skal desuden sikre, at

vand, der trænger ind gennem regnskærmen i facaden, ledes forsvarligt ud igen. Formuren i en hulmur kan

ikke regnes for tæt overfor slagregn, idet regnvand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten

og fuger.

Fugtspærren skal tildannes og klæbes ved alle hjørner og false, så den er fuldstændig tæt. Vælg derfor en

fugtspærre, som kan tildannes i al slags vejr. Byggeskadefonden anbefaler en bitumenbaseret fugtspærre

(murpap), som har stor styrke, så perforering og rivning undgås, og som i koldt vejr kan opvarmes og

tildannes.

Niveaufri adgang

Der skal være niveaufri adgang til alle yderdøre i etageboliger samt kæde- og rækkehuse. Ved niveaufri

adgang må niveauspring ikke være større end 25 mm. Niveaufri adgang løses desværre ofte byggeteknisk

forkert, ved at gulvoverflade placeres i niveau med terrænet, uden at bygningen samtidig sikres mod

indtrængende vand Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang

via en rampe til indgangspartiet. En anden brugbar løsning er at etablere en sokkelrende langs facaden med

niveaufri adgang via en rist over renden.

LØSNING 1 – HØJ SOKKEL Den byggeteknisk sikreste løsning er at placere gulvoverfladen mindst 150 mm

over terræn og derefter udligne niveauforskellen mellem terræn og gulv ved at trække terrænet partielt op til

indgangen eller etablere en rampe. Rampen skal udføres med en hældning på 1:20 eller mindre, og

vandindtrængning ved døråbningen kan forhindres med en sokkelrende med rist over. En rampeløsning tager

imidlertid meget plads, så løsningen ses desværre ikke så ofte.

LØSNING 2 – SOKKELRENDE Ved at etablere en sokkelrende langs med soklen kan kravet om en højdeforskel

på 150 mm op til overkant af gulv overholdes. Terrænet udenfor sokkelrenden kan lægges i niveau med gulv,

og der kan sikres niveaufri adgang via en rist over renden. Løsningen forudsætter naturligvis, at terrænet

falder væk fra bygningen, og at der ikke sker ophobning af vand på terræn, fx som følge af traktose. Bunden

af sokkelrenden skal ligge mindst 50 mm under overkant af betondækket. Hvis der er gulv på strøer i

bygningen, skal rendedybden være minimum 300 mm.

Vandet fra renden skal let kunne ledes bort fra bunden af renden. Rendens sider kan holdes på plads af

betonfliser eller lignende mod det omgivende terræn. Man kan også anvende stål- eller plastrender med

huller i bunden eller afløbsrender, der tilsluttes afløbssystemet. Da soklen kan blive udsat for kraftig

vandbelastning under voldsomme regnskyl, skal den udføres vandtæt.

Sokkelrender kræver regelmæssige tilsyn og rensning, så renderne holdes fri for plantevækst og lignende.

En stål- eller plastrende er den driftsmæssigt bedste løsning, idet rensning lettere kan foretages.
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Udeluftventilerede krybekældre

Krybekældre af organisk materiale, der ventileres med udeluft, skal undgås. Det skyldes, at en sådan

krybekælder i visse perioder af året vil blive ventileret med fugtmættet luft, som vil kunne danne kondens på

kolde overflader i krybekælderen. Kombineret med eventuel fugt fra krybekælderbunde og randfundamenter

vil det kunne føre til skimmelvækst, råd og svamp og rust på ubeskyttede ståldele. Etablér i stedet et

velisoleret terrændæk med et underliggende kapillarbrydende lag. Placér elementer af træ og boksmoduler

minimum 150 mm over terræn, og etablér niveaufri adgang fra terræn til bygningens adgangsdøre via

ramper.

6.2. Tage

ANBEFALINGER

Projektér enkle tage med få tekniske installationer og gennembrydninger.

Sørg for effektiv vandafledning fra taget – tilstræb så høj en taghældning som mulig, og anvend

afløb, der er lette at vedligeholde.

Vælg undertag og tagdækning, der har lige lang levetid, og anvend DUKO-klassificerede

materialer til undertaget.

Pas på med grønne tage – og undgå dem helt på organiske underlag.

Overhold indækningshøjder – også ved taghuse og tagterrasser.

Taget er den vigtigste del af klimaskærmen

Taghældningen, udhængets størrelse og tagets opbygning betyder meget for, hvor godt taget fungerer, og

hvor effektivt bygningen nedenunder er beskyttet mod nedbør. Tagets ydeevne afhænger blandt andet af, om

tagkonstruktionen er ventileret eller uventileret, og om det er et koldt eller varmt tag. Hvis tagpap anvendes

som tagbeklædning, bør der anvendes mindst to lag tagpap.

Enkle konstruktioner

Tagets kompleksitet har stor betydning for bygbarheden og for den kommende drift. Gennemføringer til

tekniske installationer på taget skal udformes og placeres, så de ikke hindrer bortledning af nedbør. Bedst er

det at samle dem i nogle få installationsskorstene, så der opnås få gennemføringer. Især på tage med meget

lav taghældning er der ofte problemer med utætte gennemføringer. Hvis der er mange gennembrydninger af

tagdækning og isolering, kan konstruktionen være risikobehæftet. Det er vigtigt, at taget er detaljeret

projekteret og udført på en måde, som tilgodeser den fremtidige drift og vedligeholdelse, fx ved filterskift

eller rensning af skorsten.

Taghældning og bortledning af regnvand

51



Bygningsreglementets krav til taghældning på flade tage er 1:40. Erfaringen viser, at en så lav taghældning

nemt medfører lunker og stående vand på taget, blandt andet ved tagkanter, ovenlys, taghuse, afløb og i

render. Det anbefales at øge taghældningen, så regnvandet ledes effektivt væk fra hele tagfladen. Man kan

med fordel benytte nødoverløb i form af udspyere, som sladrer ved tilstopning af afløb, og som ved skybrud

bidrager til bortledning af vand. Indvendige tagnedløb bør undgås. Hvis taghældningen er lav, bør man vælge

en varm tagkonstruktion, dvs. en tagkonstruktion, hvor varmeisoleringen er placeret uden på den bærende

konstruktion.

Grønne tage

Grønne tage er som udgangspunkt et risikobehæftet forhold, der er i strid med princippet ’vis vand væk’. Et

grønt tag skal udføres på et uorganisk dæk, da sandsynligheden for skader ellers er for stor. Selv om det

grønne tag ligger på et uorganisk dæk, er utætheder vanskelige at opdage, og nedbrydning af materialerne

og vandindtrængning kan foregå uopdaget over lang tid. De indvendige tagflader bør derfor være

inspicerbare. Grønne tage øger behovet for drift og vedligehold, blandt andet fordi afløb skal renholdes, og

planter skal fjernes, så de ikke vokser ud i afløbsrenderne. Man kan med fordel vælge langsomt voksende

planter (sedumtag).

Duko-klassificerede undertage

DUKO er en uvildig og frivillig klassifikation af dampspærresystemer og materialer til undertage. Valg af

undertag afhænger især af den valgte tagkonstruktion, tagbelægningens egenskaber og de påvirkninger,

som taget udsættes for. Undertaget skal have mindst samme forventede levetid som tagbelægningen.

Tæthedsplanet eller dampspærren skal være tæt og slutte tæt til øvrige bygningsdele, så der ikke opstår

fugtskader, især på grund af konvektion (luftstrømme). Det kan medføre skimmelvækst i tagrummet og

nedsætte levetiden for konstruktionerne, hvis de angribes af trænedbrydende svampe.

Tagterrasser

Tagterrasser etableres typisk i tilknytning til enkelte boliger, men en tagterrasse kan også være et

fællesområde for beboerne i en ejendom. Tagterrasser er attraktive, da de har en betydelig herlighedsværdi

for brugerne. Byggeteknisk er tagterrasser ofte udfordret af svigt ved membraners fastgørelse til

underliggende bygningsdele, af for små inddækningshøjder eller af utilstrækkelige afvandingsforhold, som

med tiden kan medføre omkostningskrævende fugtskader. En tagterrasse med en slidstærk belægning er

tung og stiller krav til tagdækkets og fundamenternes bæreevne. Afvanding af tagterrasser foregår bedst,

hvis vandet kan løbe frit, fx under en flisebelægning. Mulighederne for at rense afløb skal være markeret i

belægningen, og der skal være et nødafløb.
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6.3. Facader

ANBEFALINGER

Vis-vand-væk. Anvend konstruktiv beskyttelse af facaden, fx stort udhæng, høj sokkel, fals ved

åbninger og sålbænk.

Vælg to-trins-løsninger med en regnskærm yderst og et vindtæt plan bagved.

Vælg facadebeklædning ud fra bygningens højde og terrænet.

Anvend en robust facadebeklædning, der kan tåle påvirkning fra mekanisk slid og salt, på den

nederste del af facaden.

Bortled vand over vinduer og døre, og etablér mulighed for at dræne fuger.

Anvend en vindspærre, som passer med facadebeklædningens tæthed for slagregn.

Projektér dampspærren i detaljer, og vær særlig opmærksom på samlinger og hjørner.

Vær opmærksom på drift af klimaskærmen, og projektér facaden, så det er let at udskifte og

drifte bygningsdele i facaden og facadebeklædningen.

Ydervæg

En ydervæg består af flere lag og kan være tung eller let.

En tung ydervæg kan bestå af en bagvæg, en dampspærre, et isoleringslag og en formur. Bagmuren danner

overgangen til bygningens rum. Dampspærren placeres bag bagmuren. Bag dampspærren placeres

isoleringen og yderst formuren.

En let ydervæg kan bestå af en indvendig pladebeklædning med dampspærre, isolering, et vindtæt lag, et

ventileret hulrum og en udvendig beklædning. Den indvendige beklædning danner overgangen til

bygningens rum. Dampspærren placeres bag den indvendige beklædning et stykke inde i isoleringen, så

dampspærren ikke efterfølgende perforeres af søm eller skruer. Bag dampspærren placeres et tykkere lag

isolering. Yderst placeres facadebeklædningen.

Formålet med dampspærren er at forhindre varm, fugtig luft fra boligen i at trænge ud i konstruktionen og

kondensere. Dampspærren skal derfor være lufttæt.

Facadebeklædning

Et godt anerkendt princip er to-trins-løsninger, hvor facadens yderste beklædning virker som regnskærm,

mens vindtrykket optages længere inde i konstruktionen af vindspærren. Med en to-trins-løsning begrænses

mængden af nedbør, som presses ind bag facadebeklædningen, fordi vandet stoppes af regnskærmen. Det

vand, som alligevel trænger ind, skal kunne drænes ud uden at skade de bagvedliggende materialer. Især

ventilerede facadeløsninger er velegnede til at sikre, at der kun kommer begrænsede mængder nedbør ind i

53



konstruktionen, og at det vand, som er kommet ind udefra, kan fjernes med ventilationsluften. Hvis der

kommer fugt indefra på grund af en utæt eller manglende dampspærre, kan denne fugt også ventileres ud i

en ventileret facadeløsning. Åbninger for ventilation skal etableres, så der er et naturligt luftflow.

Byggeperioden

Man skal overveje, hvordan man beskytter facaden mod vand i byggeperioden, især hvis der anvendes

fugtfølsomme materialer som træ eller fugtsugende materiale som letbeton. Murværk skal også beskyttes

mod regn, mens mørtlen hærder. Uden omhyggelig afdækning kan vand i byggeperioden medføre, at

skimmelvækst kan opstå.

Puds på isolering

Puds på isolering er et risikobehæftet forhold, når systemet er baseret på et et-trins-princip. Pudsen er en

sårbar overflade, som ikke tåler stød eller slag, og som kræver øget drift og vedligeholdelse.

Ved projektering stilles der store krav til detaljeret udformning af tæthed ved overgangen mellem puds og

andre materialer. Her er det ikke tilstrækkeligt at henvise til leverandørens anvisninger. Hvis pudsen ikke

udføres under de rette temperatur- og fugtforhold i de rette lagtykkelser, bliver den porøs og uden den

nødvendige styrke. De forskellige lag i pudsarbejdet skal udføres, når temperaturen ligger i intervallet 10-25

grader, og når den relative fugtighed ligger mellem 30-70 %. Der skal løbende udføres kvalitetssikring med

aftræksprøver og kontrol af lagtykkelser. Mørke farver kan ikke anvendes på flader med direkte sol.

Hvis bygningen er høj eller ligger tæt ved vandet, er facaden mere udsat og påvirket af naturens kræfter.

Dette skal afspejles i den valgte facadebeklædning. Materialet skal kunne holde til den forventede belastning

og kunne vedligeholdes i det daglige. Puds på isolering er ikke egnet til bygninger med udsat beliggenhed,

mere end to etager eller på flader, der udsættes for særligt slid, fx i gadeniveau. Et mere robust og ikke

risikobehæftet alternativ er at anvende et ventileret pudssystem på et uorganisk plademateriale.

Fugtspærrer over vinduer og døre

I ydervægge skal der altid være fugtspærre over vindues- og døråbninger for at forhindre ovenfra kommende

vand i at trænge ind ved false og karme. Dybe false giver mulighed for, at vand fra fugtspærren ledes ud i

formuren, uden at opfugte vinduer eller døre.

I muret byggeri er det typisk murpap, der leder vand over vinduet ud til skalmuren. Man kan ved teglbjælker

supplere med plastprofilrender, som leder vandet ud til siderne. Murpappen skal placeres et vist antal skifter

over murhullet. Det sikrer bæreevnen i muroverliggeren. Pappen skal klæbes til bagmuren og have fald mod

formuren. En metalbakke eller lignende, placeret i fugen over karmen, har den fordel, at den kan udformes,

så den fungerer både som fugtspærre, når byggeriet står færdigt, og som afdækning i byggeperioden. Bag

formuren skal der være en luftspalte, så der ikke ved kraftig vandpåvirkning kan ledes vand fra formuren ind

i isolering og bagmur.

Plastprofilrender, som placeres i første skifte over karmen og leder vandet ud til siderne, supplerer den

primære fugtspærre over facadeåbninger. Fugtspærren skal være fastgjort til bagvæggen, have fald udad og

overlappe eventuelle render i begge sider, så vand fra fugtspærren ikke ledes i renden.
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I lette facader gælder også at vand, som er opsamlet bag regnskærmen, skal ledes sikkert udenom åbninger

ved at placere en fugtspærre, der leder vand udenfor regnskærmen, over åbningerne. Inddækningsprofiler af

metal anvendt på vindueskarme og vinduesrammer kan være utætte i hjørnerne. Der skal projekteres og

udføres vandtætte samlinger i hjørner og tages højde for, at vand kan løbe inde i de lodrette profiler, som

derfor skal monteres, så vand ledes ud på en sålbænk med endebuk.

6.4. Altaner og altangange

ANBEFALINGER

Projektér stabile altaner og altangange, så beboerne ikke oplever, at konstruktionerne bevæger

sig.

Sørg for fald væk fra facaden, så vandet ikke kan trænge ind i facadekonstruktionen.

Led vandet væk via afløb på altaner og altangange, og sørg for, at det er muligt at rense

afløbene.

Vær særlig omhyggelig med projektering af niveaufri adgang, og sørg for, at løsningen er bygbar

og mulig at vedligeholde.

Placér oversiden af altanbunden eller altangangen lavere end gulvniveauet.

Beskriv, hvordan fuger og sliddele kan udskiftes.

Konstruktion og stabilitet

Altaner og altangange kan enten stå uafhængig af facadekonstruktionen eller være en integreret del af

denne. Det gælder for begge løsninger, at altaner og altangange skal fastgøres, udformes og dimensioneres,

så beboerne ikke oplever, at konstruktionerne bevæger sig. Ved den integrerede løsning skal det sikres, at

forskellige materialer med forskellige udvidelseskoefficienter kan arbejde, uden at der sker deformationer

eller revnedannelser i altanen, altangangen eller tilstødende bygningsdele. Sørg også for at eliminere

kuldebroer.

Altan- og altangangsværn skal fastgøres forsvarligt. Hvis man anvender glas i værnet, skal man sikre sig, at

de anvendte lamineringsfolier er egnede til den aktuelle beliggenhed. Herudover bør øverste kant af det

laminerede glas være afdækket for at undgå direkte fugtpåvirkning og dermed delaminering af glasset.

Vandafledning

Altanpladerne bør ikke afvandes ud over kanterne eller via udspyere, men skal forsynes med afløb. Nedbør

skal ledes væk fra facaden via et veldefineret fald på altanpladen. Altanpladen kan eventuelt forsynes med

en kant langs facade og sider for at undgå utilsigtet vandpåvirkning af facaden under altanen. Hvis vandet

ledes bort fra en bakke eller altanplade under altanen, skal afløbssystemet kunne renses og rengøres på en

hensigtsmæssig måde. Bakken eller pladen bør eventuelt forsynes med nødafløb i form af synlig udspyr.
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Hvis altanen eller altangangen fastgøres med indstiksbjælker i facadekonstruktionen skal det sikres, at

nedbør, som rammer bjælken, ikke ledes ind i facaden.

Niveaufri adgang

Der skal være niveaufri adgang ved adgangsdøre fra altaner og altangange, og samtidig skal der sikres mod

vandindtrængning. Dette har vist sig svært at løse. Et tiltag kan være at anvende et perforeret plademateriale

med korrekt fald væk fra døren til at lede vand væk. Med en forsænket altanplade kan man med et åbent dæk

af fx træplanker eller stålriste sikre, at afvandingen sker under fugehøjde. Fuger mellem dør og facade og

ikke mindst fuger under dørtrin skal være tilgængelige og nemme at udskifte ved almindelig drift.

Valg af materialer og overflader

Altaner og altangange skal udføres i materialer, der kan tåle fugt og slid. Overfladerne skal være skridsikre.

6.5. Vådrum

ANBEFALINGER

Sørg for grundig projektering og udførelse af vådrumsmembranen.

Projektér og udfør fald mod afløb på hele gulvet.

Anvend tunge gulve af uorganisk materiale i vådrum.

Undgå direkte adgang til installationsskakte fra vådrum.

Vælg MK-godkendte vådrumsprodukter.

Belastningsklasse

Badeværelset er husets dyreste rum, og reparation eller udskiftning er endnu dyrere. Grundig projektering

efter gældende regler og anvisninger har afgørende betydning for, om konstruktionerne kan holde til brug og

vandpåvirkning. Nye vådrum skal overholde kravene i SBIanvisning 252, Vådrum. Det betyder blandt andet, at

vådrummene skal opfylde de krav, der gælder for den belastningsklasse, vådrummene tilhører, se SBI-

anvisning 252. I tæt-lave boliger og etageboliger skal vådrum etableres i belastningsklasse M. Der skal være

fald på hele gulvet mod afløb. Den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved døren og oversiden af

gulvafløbet skal være mindst 30 mm.

Vådzone og fugtig zone

Vådrum inddeles i en vådzone og en fugtig zone. I vådzonen er der skærpede krav til overfladers og

samlingers tæthed. Den fugtige zone behøver ikke at kunne modstå direkte vandpåvirkning. Hele gulvet og
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væggene i bruseområdet defineres som vådzone. Her skal den bedst mulige tæthed etableres, og

gennemføringer og samlingsdetaljer skal projekteres og udføres vandtæt. Bemærk, at vådzonen går 0,5

meter ud over bruseområdet, hvis området ikke er afskærmet af en væg. Hele badeværelset defineres som

vådzone, hvis badeværelset har et areal på mindre end 3,25 m2. For at sikre tæthedsplanet, bør man undgå,

at adgang til installationsskakten sker via vådrummet.

Valg af materialer

De materialer og systemer, der anvendes i vådrummet, skal være indbyrdes forenelige og helst MK-

godkendte. Eventuelle ændringer i materialevalget skal følges af fornyet overvejelse af tilstødende

konstruktionsdele. Ændres eksempelvis gulvbelægningen fra terrazzo til fliser, er det også nødvendigt at

overveje gulvafløbets udformning. Anvend gerne baderumskabiner af uorganisk materiale i træbyggeri.

Stor omhu i projekt og udførelse

Vådrum uden svigt, fejl og mangler forudsætter, at der udvises stor omhu ved projektering, opbevaring af

materialer og udførelse. Valg af løsninger bør beskrives entydigt, så der ikke opstår fejl i udførelsesfasen.

Materialer skal indbygges uden mere fugt, end de naturligt indeholder. Opbevaring på byggepladsen og i

tiden, der går indtil bygningen er lukket, har vist sig at være en kritisk fase, når det gælder om at beskytte

materialer mod opfugtning. Der er vigtigt at overholde tørretider, eksempelvis ved støbning af betongulve, for

at undgå indbygning af fugt.

Kvalitetssikring af vådrum

Det er relevant at stille særlige krav i udbudsmaterialet om dokumentation af kvalitetssikring af vådrum.Det er relevant at stille særlige krav i udbudsmaterialet om dokumentation af kvalitetssikring af vådrum.
Kvalitetssikringen kan omfatte hyppige tilsyn, modtagekontrol, fotodokumentation mv. Det kan også være

relevant at stille krav om dokumentation af, at materialer og løsninger er gennemprøvede.

Der skal være dokumentation for, hvilken type vådrumsmembran, der er anvendt, og om producentens krav

til tykkelser er overholdt. I udbudsmaterialet stilles der eventuelt krav om et antal prøvninger af fx
lagtykkelser på vådrumsmembranen eller mængden af fliseklæb.
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6.6. Tekniske installationer

ANBEFALINGER

Projektér rummelige og lettilgængelige installationsskakte.
Forebyg korrosion ved at vælge rørmateriale til brugsvandsanlæg ud fra kloridindholdet i det

lokale vand, og sørg for at materialerne er indbyrdes forenelige.
Indregulér varme- og ventilationsanlæg, og afprøv alle installationers funktion, inden byggeriet

afleveres.
Sørg for tilstrækkeligt luftskifte i alle rum, herunder tilførsel af erstatningsluft i rum med

udsugning.
Udarbejd en klar og forståelig beboerinformation om brug af boligens tekniske installationer.

Installationer og indeklima

Et godt indeklima i tætte boliger forudsætter korrekt ventilation og brugeradfærd. Ventilationssystemer skal

være let forståelige og betjeningsvenlige for beboerne. Beboerne skal være opmærksomme på, at et lavt
luftskifte let kan føre til dårligt indeklima. Det gælder især, hvis beboerne tørrer tøj indendørs eller på anden

måde belaster indeklimaet med fugt. Det er en vigtig opgave for bygningsejer at formidle denne information
til beboerne. Bygningsejer skal desuden løbende sørge for, at driftspersonalet bliver efteruddannet i drift af

anlæg.

Byggeskadefondens eftersyn vedrørende indeklimaet beskæftiger sig især med luftskifte. Der er en række

øvrige forhold, som kan have stor betydning for indeklimaet og beboernes komfort. Det kan være mængden
af CO2, NOX, formaldehyd, VOC, (røg)partikler, dagslys, termiske forhold og akustiske forhold. Men normalt

har disse ikke betydning for bygningens levetid og er derfor ikke omfattet af Byggeskadefondens dækning.

Opfugtning af bygningsdele

Både ved projektering og drift af tekniske installationer skal der ofres stor opmærksomhed på at forhindre

fugtproblemer, herunder skimmelsvampevækst. Allerede i planlægningsfasen skal den projekterende derfor
overveje, om løsningerne er robuste, og om materialerne er lette at vedligeholde under den efterfølgende

drift. Overvej, om der på kritiske steder skal indbygges fugtmålere, som jævnligt kan aflæses.

Bygningsdele tæt på installationer kan opfugtes, hvis der mangler kondensisolering. Der opstår kondens, når

varm fugtig luft rammer en kold overflade som fx en installation med koldt brugsvand. Ved at isolere
installationen flyttes dugpunktet, og der dannes dermed ikke kondens. Kolde brugsvandsinstallationer,

faldstammeudluftninger i tagrum og luftindtag for ventilationsanlæg skal kondensisoleres for at undgå
opfugtning af omgivende bygningsdele. Der skal udvises særlig omhu ved isoleringsafslutninger, så

samlinger ikke gaber. Isolering kan enten afsluttes med pap og lærred eller omvikles med ståltråd og
plastkappe.
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Vandinstallationer

Når der opstår en utæthed i en brugsvandsinstallation, er det vigtigt at utætheden opdages med det samme
for at undgå større vandskader. Derfor skal der etableres lækagemeldere i form af melderør eller

signalgivende fugtalarmer. Lækagemeldere skal sidde i skakte og skunkrum med inspicerbare installationer,
og hvor utætheder ikke opdages umiddelbart. Inspektionslemme i skakte bør udføres i hele skaktens højde

for nemmere adgang til installationer.

I brugsvandsanlæg opstår korrosionsskader typisk, når der benyttes flere forskellige materialer i samme

installation. Undgå installationer med varmforzinkede stålrør, da der let opstår korrosionsskader mellem
disse og kobberholdige ventiler og fittings. Det anbefales at anvende plast eller rustfri stålrør sammen med

fittings i rustfrit stål eller rødgods. Anvendes plastrør, skal der tages hensyn til materialets store
udvidelseskoefficient, og til at ophobede kalkpartikler kan løsnes fra rørvæggen.

Det skal undersøges, om den lokale vandkvalitet stiller begrænsninger i forhold til materialevalget. I
installationer med rustfri stålrør må kloridindholdet i brugsvandet ikke overstige 150 mg/l. Rustfri stålrør

findes i både en nikkelholdig (umagnetisk) og nikkelfri (magnetisk) version. Der ses typisk flere skader på de
nikkelfri rør, og derfor fraråder fonden brug af disse.

Trykprøv vandinstallationerne, inden byggeriet afleveres, og indsend dokumentation for afprøvningen til
kommunen.

Ventilation

En del eftersyn har gennem årene vist, at bygningsreglementets krav til ventilation ikke har været opfyldt.

Efter de gældende regler kan enfamiliehuse ventileres ved naturligt aftræk, mens der i etageboliger skal
etableres mekanisk udsugning med varmegenvinding. Der skal være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr.

m2 af hele boligens opvarmede etageareal. Bygningsreglementets krav er et minimumskrav, som skal
tilpasses til udformningen af den individuelle bolig på baggrund af en beregning af luftskiftet i de enkelte

rum.

For at overholde bygningsreglementets krav til indeklima etableres et centralt ventilationsanlæg eller mindre

decentrale anlæg i de enkelte boliger. De to løsninger er stort set lige dyre i anlægsudgift, mens der er
væsentlige forskelle i driftsudgifter og robusthed. De centrale anlæg er fx sårbare overfor store nedbrud,

mens de decentrale anlæg kan være vanskelige at vedligeholde for driftspersonalet, fordi anlæggene er

placeret i boligerne. Funktionen af begge anlægstyper kan forringes af uhensigtsmæssig brugeradfærd som
fx tilstopning af kanaler. Mekaniske ventilationssystemer skal derfor være let forståelige og

betjeningsvenlige for brugerne.

Balancerede ventilationsanlæg skal forsynes med kondensafløb, der leder kondensvand til bygningens

afløbssystem. Det kan derfor være en fordel at placere anlægget i nærheden af afløbsinstallationerne. Det
skal derudover sikres, at ventilationsanlæg ved aflevering er korrekt indreguleret, at kanaler er rengjorte for

byggeaffald, og at der er sat rene filtre i aggregaterne.

Kloak- og afløbsinstallationer
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En afsluttende TV-inspicering af kloaksystemerne kan være med til at afdække eventuelle svigt, inden de

påvirker omkringliggende bygningsdele. Derfor anbefaler fonden altid, at der udføres TV-inspektion. Vær
opmærksom på, at fyld omkring afløbsinstallationer i jord skal komprimeres for at undgå lunker og

sætningsskader.

Dræn

Et dræn kan sikre sokler, kældervægge og terrændæk mod opfugtning. For at undgå tilbageløb i

dræninstallationen skal den tilsluttes til kloaksystem over højeste opstemningskote, eller den skal tilsluttes
via pumpebrønd. Mange kommuner regner med opstemning til terræn. I disse tilfælde træder kravet om

etablering af pumpebrønd i kraft.
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7. Gode eksempler
Arkitektur er kombinationen af form, funktion og teknik. Arkitektur er altså ikke bare, hvordan bygninger ser
ud, men også hvordan de fungerer og byggeteknisk er skruet sammen. Boligbyggerier med interessante

formmæssige løsninger, men med ringe funktionalitet eller med byggetekniske løsninger, der ikke kan holde,
er dårlig arkitektur.

I det følgende vises til inspiration 25 almene boligbyggerier fra de seneste 10 år som eksempler på god
kvalitet. Der er ikke tale om byggerier helt uden svigt, fejl og mangler – fx har der i flere af eksemplerne været

anvendt de MgO-vindspærreplader, som har givet problemer i mange almene boligbebyggelser. Men samlet
set er der tale om byggerier, hvor der efter Byggeskadefondens opfattelse er tænkt mange rigtige tanker om

sammenhængen mellem form, funktion og teknik. Der er kort sagt tale om god arkitektur i ordets mest
grundlæggende betydning.

7.1. Bogense | Sct. Anna Park

Sct. Anna Parken i Bogense rummer 36 familieboliger.

Boligbebyggelsen Sct. Anna Park er opført på den såkaldte sygehusgrund, hvor Bogense Sygehus tidligere

lå. Bebyggelsen er udformet som fire punkthuse i tre etager, med ni boliger i hver bygning. Boligerne er

indrettet med et gennemlyst køkken/alrum som kerne. Alle boliger har adgang fra udvendige altangange på

bygningernes nordside og fælles trappetårn med elevator. På sydsiden er der adgang til altaner eller til

mindre nærhaver i stueetagen. Bebyggelsen ligger tæt ved Kattegat, og disponeringen med forskydninger i

bygningskroppene har både muliggjort gode nicher til altaner og havkig fra alle boliger.
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Byggeriet er opført som betonkonstruktion med skalmur. Skalmuren er udført med specielle teglsten i både

røde, gule og sorte nuancer, hvor især de gule partier har en porøs karakter. Stålaltanerne er ophængt i

konstruktionen og har trædæk og glasværn. Et gitterværk øverst giver solbeskyttelse og æstetisk karakter til

bebyggelsen. Bebyggelsen har flade tagpaptage med inddækninger i stål ved murværket. På tagfladen er

placeret fælles ventilationsanlæg med solceller på toppen.

Sct. Anna Park er et solidt og jordnært boligbyggeri, som især henter sin karakter gennem murværkets

markante teglsten.

Husene er udført med flade tage uden udhæng,

men med god inddækningshøjde ved murkronen.

Skalmurens tegl er maskinfremstillede, men

imiterer håndstrøgne sten, hvilket er med til at

give bebyggelsen en detaljerig og rustik

karakter.

Der er voldgrav og fliser i overgangen til

terræn, men sokkelhøjden holder ikke den

foreskrevne minimumshøjde.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 36 familieboliger

Boligorganisation: Bogense Boligforening. Boligkontoret Danmark

Arkitekt: SKALA Arkitekter

Byggeri afsluttet: 2018

Kommune: Nordfyns Kommune

Adresse: Rolighedsvej, Bogense

7.2. Brejning | Postens Vej

Bofællesskabet Postens Vej i Brejning rummer 60 plejeboliger i fællesfaciliteter.

Bofælleskabet Postens Vej ligger omgivet af skov til alle sider i en sænkning i De Kellerske Bakker ved

Brejning. Bebyggelsen er disponeret med tre boligklynger med hver 20 boliger – udlagt i grupper med fire
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boliger i en ”kløverform” omkring et fælles beskyttet friareal. Opdelingen i mindre enheder muliggør

selvstændige indgange for alle beboere og giver individuel identitet. Skure er udført i samme materialer som

boligerne, og udearealerne er bundet sammen af et stisystem uden trapper.

Byggeriet er sammensat af helt enkle bygningskroppe med sadeltag og afskårne indgangspartier. Facaden

består af en bagmur i letbeton og en formur i gule teglsten kombineret med lette facadepartier i eternit.

Tagene er udført med træspær og tagpapdækning med listeopdeling. Der er stort set ingen

gennembrydninger i tagfladerne. Solenergianlæg på de sydvendte tagflader er velintegreret i tagfladen –

både byggeteknisk og æstetisk.

Brejning har en lang tradition for socialt institutionsbyggeri i høj kvalitet. Postens Vej er ingen undtagelse fra

det. Bebyggelsen er et godt eksempel på, hvordan simple materialer og superenkle bygningskroppe i

klassisk dansk sadeltagstradition på ingen måde står i modsætning til arkitektonisk karakter og formmæssig

variation.

De helt enkle bygningskroppe minimerer den

byggetekniske risiko ved opførelsen samt

driftsudgifterne i byggeriets levetid – uden at

give køb på æstetikken.

Alle indgangspartier er velbeskyttede af

udkragning/udhæng. Hjørnestolperne i træ

forekommer noget spinkelt dimensionerede.
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Facadepartier med eternitplader er udført

med tilbagetrukne samlinger og

beskyttende stålprofiler ved de udsatte

hjørner.

OM BYGGERIET

Byggeri: 60 plejeboliger til fysisk og psykisk handicappede. Fællesfaciliteter

Boligorganisation: Vejle Kommune

Byggeri afsluttet: 2015

Arkitekt: Arkitektfirmaet Frost Larsen

Kommune: Vejle Kommune

Adresse: Postens Vej, Brejning
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7.3. Frederiksberg | Engbakken

Mod den trafikerede Bispeengbuen fungerer glasfacaden både som beskyttelse af altangange og som

støjdæmper.

Kollegiet Engbakken er opført oven på en base med en større detailhandel, Falckstation samt parkering og

rummer ungdomsboliger i 4-7 etager. Basen indgår ikke i det støttede byggeri. Byggeriet er opført på en

vanskelig grund direkte til den stærkt trafikerede Bispeengbuen og er derfor overordnet disponeret med en

”bagside” – adgangsarealer på den støjbelastede nordside – og en ”forside” med sydvendte boliger og

fællesarealer. Hver etage har udover studieboliger med eget bad og lille køkken et fællesrum med større

køkkener. Der er fælles vaskeri, flere tagterrasser og et fælles udeareal.

Bebyggelsen er opført som traditionelt betonelementbyggeri, dækket ind af et facadesystem i glas og

aluminium. De transparente glasfacader veksler i toner af grønne nuancer, og i øverste etage fortsætter

glasset opad og danner et værn til de tagterrasser, som er placeret på bygningens aftrappende tagflade.

Altangangeme er opbygget af forspændte dækelementer på udkragede galger, som er fastholdt i top og

bund. Bygningen har paptage med partier af grøn tagdækning (moss-sedum).

Engbakken er et spændende byggeri – ikke mindst med nytænkning i anvendelsen af facaden som

støjskærm. Glasfacaden forekommer umidddelbart sårbar i forhold til slidpåvirkninger og kan vise sig dyr at

drifte.
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Glasfacaden er opbygget i mindre moduler,

som reducerer risikoen for

belastningsskader.

Altanværn skal lamineres med den rigtige folie

og bør være afdækket i toppen for at undgå

delaminering.

Bygningsfacader med store glaspartier er

sårbare og bør følges af en skærpet drift.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 124 ungdomsboliger

Boligorganisation: Fsb

Byggeri afsluttet: 2017

Arkitekt: Arkitema Architects

Kommune: Frederiksberg Kommune

Adresse: Nordre Fasanvej, Frederiksberg

7.4. Galten | Svaneparken

Svaneparken i Galten, Sønderborg Kommune.

Svaneparken er en tæt-lav bebyggelse i udkanten af Galten. Bebyggelsen er disponeret som rækkehuse

omkring et centralt fællesareal og rummer 14 toplansboliger og 27 etplansboliger. 10 af boligerne er
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såkaldte 55+ boliger. Alle boliger har adgang til have på begge sider af bygningen. Det centrale fællesareal

rummer udover et legeområde også et større fælleshus, som er bebyggelsens levende samlingspunkt. Et

parkeringsområde i den nordlige del af bebyggelsen friholder boligerne og udearealerne for parkerede biler.

Bebyggelsen er udført i enkle og robuste materialer. Byggeriet er opført i betonelementer med skalmur i lyse

teglsten og vinduer og terrassedøre i træ/alu.Tagene er zinkbelagte ståltage med stående false og

rummelige ventilationsskorstene placeret i rygningen. To af blokkene har solceller på den sydvendte

tagflade. Boligerne ventileres via et ventilationsanlæg med varmegenvinding,

placeret i loftrummet. Bebyggelsens skure er udført som træskure med en gullig pladebeklædning som

kontrast til teglfacaderne.

Svaneparken er præget af kvalitet i alle skalatrin fra bebyggelsesplan til detaljering af de byggetekniske

løsninger. Bygningskroppe og landskab udgør en afdæmpet, samlet arkitektonisk helhed og disponering, og

materialevalg følges godt ad, som fx i valget af ståltag og valget af taghældning.

 

Bebyggelsen er karakteriseret ved enkle bygningsformer og kendte materialer i form af primært tegl,

stål og træ/aluminium.
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Tagene har rummelige tagrender.

Indgangspartierne er beskyttet af en simpel

specialdesignet stålbakke med afvanding i

hjørnerne.

70



OM BYGGERIET

Byggeri: 41 familieboliger og fælleshus

Boligorganisation: ALBOA

Byggeri afsluttet: 2016

Arkitekt: Arkitektfirmaet Frost Larsen

Kommune: Skanderborg Kommune

Adresse: Svaneparken, Galten

7.5. Gladsaxe | Ny Bytoften

Ny Bytoften i Gladsaxe.

Ny Bytoften er opført efter nedrivning af Bytoften, en almen bebyggelse fra 1955. Blandt fire

renoveringsmodeller blev den mest radikale – nedrivning og nyopførelse – vurderet til at være den
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ressourcemæssigt mest fornuftige. Den nye bebyggelse genfortolker den gamle bebyggelsesplan med en-

og toetagers klyngehuse disponeret i ni boliggrupper, smukt udlagt i et kuperet landskab med en fælles

grønning, en regnvandssø og et fælleshus. Boligerne har nære udearealer i form af terrasse og/eller

gårdhave.

Bygningskroppene er enkle med facader i gule, kulbrændte sten. Tagene har ensidig taghældning og

tagdækning i tagpap, mens vinduer og døre er udført med hvide aluminiumsrammer. Indgangspartiernes

varierende farver er med til at give de forskellige boliggrupper et individuelt særpræg. Boligerne har

individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding og opvarmes med gulvvarme fra fælles varmecentral.

Ny Bytoften er opført som modulbyggeri med forskellige variationer i de ni boligklynger. Bebyggelsen er et

godt eksempel på en disponering og et materialevalg, som giver minimalt behov for vedligeholdelse samtidig

med, at der opnås fine æstetiske kvaliteter med et formsprog, der trækker klare tråde til den bedste klassiske

modernistiske boligarkitektur i Danmark.

Indgangspartierne er skåret ud i

bygningskroppene og har både god

funktionalitet og god klimabeskyttelse.

Bygningskroppene er enkle med facader i gule,

kulbrændte sten.

72



Der er gode inddækningshøjder ved

murkronerne.

73



OM BYGGERIET

Byggeri: 114 familieboliger

Boligorganisation: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, DAB

Byggeri afsluttet: 2015

Arkitekt: TNT Arkitekter

Kommune: Gladsaxe Kommune

Adresse: Ræveholmen, Gladsaxe

7.6. Grenaa | Dampvæveriet

Dampvæveriet i Grenaa rummer 53 ungdomsboliger.

Skinnet kan bedrage. Dampvæveriet er ikke endnu en historie om nye funktioner i gamle fabriksbygninger,

men nyopførte bygninger efter nedrivning af et ældre bygningskompleks. Det gamle væveri fra 1893/1914
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havde så stor lokal identitet i Grenaa, at rammen for opførelse af den nye bebyggelse blev en nærmest 1:1

genfortolkning af anlægget. Opførelsen er sket i flere etaper og har blandt andet omfattet en blok med 53

almene ungdomsboliger (”erstatning” for den gamle turbinehal). Boligerne har fællesarealer, tagterrasser

med et stort multifunktionelt fælleslokale i en glasbygning samt niveaufri adgang fra et nyt elevatortårn.

Byggeriet er et præfabrikeret elementbyggeri og har som den tidligere fabrik facader i røde tegl i lodrette

hvide indramninger. Vinduespartier er udført i træ/alu i en nyfortolkning af de tidligere facaderytmer. De

indvendige fordelingsarealer i den dybe bygningskrop er belyst af en gennemgående lysskakt.

Dampvæveriet repræsenterer ikke en konkret fysisk genanvendelse. Men byggeriet repræsenterer

genanvendelse af en arkitektonisk og byggeteknisk tænkning fra industrielle bygningskroppe, der har stået i

mange år og har skullet tåle en del. Klimaskærm, adgangsveje osv. er disponeret med valg af samme solide

materialer og fokus på høj driftsvenlighed.

Det nye elevatortårn i røde tegl og en stålkonstruktion øverst imiterer den gamle fabriksskorsten.
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Dampvæveriet er en kulturel – og byggeteknisk –

genfortolkning. Tilføjelser som nye altaner,

gangbroer og glashuse på taget medvirker til at

synliggøre, at der er tale om et nyt byggeri.

Vinduespartierne er konstruktivt beskyttede,

enten ved tilbagetrækning fra facaden eller

gennem indramningerne i beton.

De indvendige fordelingsarealer i den dybe bygningskrop er belyst af en gennemgående lysskakt.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 53 ungdomsboliger

Boligorganisation: B45

Byggeri afsluttet: 2013

Arkitekt: Arkikon

Kommune: Norddjurs Kommune

Adresse: Østerbrogade, Grenaa

7.7. Kokkedal | Louiselund

En overordnet arkitektonisk ambition har været at lade landskabet flyde ind mellem bygningerne.

Louiselund ved Kokkedal er udformet som et lille bysamfund disponeret omkring en fælles ankomsthave,

”den rekreative landsbygade”. Mod nord ligger etagebygninger med center- og fællesfaciliteter samt
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midlertidige aflastningsboliger. Mod syd stråler en vifte af lavere boligklynger med plejeboliger ud i det

kuperede landskab, og længst mod øst ligger fem selvstændige punkthuse med ældreboliger.

Hele bebyggelsen er opført med facader i teglsten i et varieret spil med toner af både hvidt, gult, grønt og

okker. Alle tage er flade og beklædt med sedum. Vinduer og døre er udvendigt udført i ubehandlet teak og

indvendigt i fyr, mens dørpartier ved altaner og terrassebrædder står i ubehandlet egetræ.

Louiselund skal – ud over bebyggelsesplanens smukke sammenkobling af landskab og bygninger – især

fremhæves for de raffinerede murede facader, der med varierende mønstre, forsætninger og fine detaljer

giver bebyggelsen karakter. Raffineringen giver samtidig bebyggelsen nogle byggeteknisk udfordrende

aspekter. Valget af meget spinkle dimensioner på taginddækninger og sålbænke vil kræve skærpet

vedligeholdelse. Det samme gælder for bebyggelsens grønne elementer – de grønne tage og den direkte

kobling mellem murværk og terræn.

 

Sammenstødet mellem tegl og græs er smukt,

men det er en byggeteknisk løsning, som altid

kræver skærpet opmærksomhed på eventuelle

fugtproblemer ved nedbrudte fuger og sten.

Detaljeringen er her veludført med fugtpap både

mellem fundament og sokkel og 2-3 skifter over

terræn.

Som en del af bæredygtighedsprogrammet er

valgt teaktræ og egetræ – materialer som i

princippet ikke kræver overfladebehandling med

fungicider. Det er imidlertid fondens erfaring, at

der ikke findes vedligeholdelsesfri materialer,

men at der altid skal holdes øje med eventuelle

svigt eller patineringsproblemer som følge af

begrænset konstruktiv beskyttelse.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 171 pleje- og ældreboliger og fællesfaciliteter

Boligorganisation: Hørsholm almene Boligselskab, DAB

Byggeri afsluttet: 2012

Arkitekt: Lundgård & Tranberg Arkitekter

Kommune: Fredensborg Kommune

Adresse: Louiselund, Kokkedal

79



7.8. Korsør | Halsebyvænget

Tegltagene ligger her som beskyttende skiver på bygningskroppene med gode 30 graders

taghældning og store tagudhæng.

Botilbuddet for psykisk handicappede ligger ud til et åbent marklandskab, og er disponeret som to

boligklynger omkring fællesarealer med køkkenog opholdsfaciliteter – en slags beskyttende ”vognborg” om

sårbare beboere. Bebyggelsen indeholder derudover en servicebygning med personale- og mødefaciliteter

samt teknikrum. Boligerne har adgang fra uopvarmede drivhusagtige glastilbygninger og har derudover via

karnappartier adgang til terrasser, haveareal og et mindre fritliggende udhus. Store indrammede

vinduespartier giver god kontakt mellem boliger og udearealer. Alle boliger er indrettet for pladskrævende

beboere med nedsat fysisk mobilitet.

Bebyggelsens hovedmaterialer er holdt helt klassisk i tegl og træ. Facaderne har skalmur i lyse tegl og

bagmur i porebetonblokke. Karnappartier og udhuse står i grå fibercementplader og indgangspartier i

polycarbonat. Tagene på boligerne er dækket med røde vingetegl, mens tage på fællesbygninger er belagt

med tagpap. På sydvendte tagflader er monteret solpaneler, og der er et fælles ventilationsanlæg til hver

boligklynge.

Bebyggelsen repræsenterer en arkitektur med stor holdbarhed. Fristelsen Til endnu en version internationalt

inspireret minimalisme er her fortrængt af byggeteknisk snusfornuft med solide rødder i dansk

byggetradition.
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Der er som i mange andre bebyggelser arbejdet med simple bygningskroppe, krydret med enkelte

karaktergivende elementer – her drivhuse og karnapper med godt lysindfald.

Almene boligbyggerier med tegltage er ved at

være sjældne.

Botilbuddet for psykisk handicappede ligger ud

til et åbent marklandskab.
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OM BYGGERIET

Byggeri: Botilbud med 24 boliger for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Boligorganisation: Slagelse Kommune

Byggeri afsluttet: 2013

Arkitekt: Virumgaard Arkitekter [nu TNT Arkitekter]

Kommune: Korsør Kommune

Adresse: Halsebyvænget, Korsør

7.9. København | Bomi-Parken

Bomi Parken i København rummer 81 plejeboliger og fællesfaciliteter.

Som led i en samlet fornyelse af Gyldenrisparken er der midt inde i bebyggelsen opført et plejecenter med 81

plejeboliger, opdelt i fem enheder med hver 16 boliger. Den nye bygning er i to etager og bugter sig som en
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forenklet bort gennem området. En glasgang forbinder to fløje og danner et lukket haverum, hvorfra der dog

er udsyn til omgivelserne.

Bebyggelsens distinkte bygningsprofil tegnes af sorte facader med lodret træbeklædning, store udkragede

og åbne karnapper af metal og et mosbeklædt tag, der skjules af en skarp opkant, således at det ikke kan ses

fra terræn. Store vinduespartier, som er rytmisk placeret langs facaden og flere steder går om hjørnet,

skaber åbenhed og transparens i den sorte og halvblanke overflade. Bygningen er opført med lette

bræddebeklædte ydervægge af varmehærdet, sortmalet Thermowood, tværstabiliserende betonvægge og

etagedæk af betonhuldæk.

De sidste tre linjer i fondens første kvalitetsguide fra 2012 handlede om Gyldenrisparken: ”Indtil videre ser

det flot ud ... Byggeskadefonden vender tilbage”. Det har vi gjort. Og har set, at de udfordringer, der kan ligge i

at forfølge modernismens renliniede arkitektur, her heldigvis er reddet i land af gode detaljer og omhu i

driften. Bebyggelsen står fortsat rigtig flot.

Hjørnevinduerne udgøres af to glaspartier

omkring en hjørnestolpe. En langt bedre løsning

end de stolpeløse sammenlimninger af glas, man

ser i mange bebyggelser.

Plejeboligerne er opført i en

renoveringssammenhæng, og formsproget taler

overbevisende sammen med den i øvrigt meget

delikate energirenovering, der er gennemført i de

ældre boligblokke.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 81 plejeboliger og fællesfaciliteter

Boligorganisation: Københavns Kommune

Byggeri afsluttet: 2010

Arkitekt: Vandkunsten og Witraz Arkitekter [nu Rambøll]

Kommune: Københavns Kommune

Adresse: Gyldenrisvej, København S

7.10. København | Dortheavej

Dortheavej i København rummer 65 familieboliger og 1 ungdomsbolig.

Familieboligerne på Dortheavej er opført som en sammenhængende, buet bygningskrop i fem etager, som

aftrappes mod de lavere naboejendomme mod vest. Det bugtede forløb giver rum for både en lille plads mod
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Dortheavej og en offentlig sti tværs gennem huset. Bygningen er opbygget i moduler af træbeklædte

betonkasser, hvor hver anden kasse er trykket ud på den sydvendte side. Alle boliger får dermed en

velbeskyttet, indeliggende altan, og samtidig sparer forskydningen to dæktykkelser, hvilket har muliggjort

rumhøjder helt op til 3,5 meter. Træbeklædningen er opbygget i udskiftelige moduler i varierende størrelser

og retninger, som giver et levende facadeudtryk. Konstruktionen er velventileret og materialevalget er overalt

tilstræbt simpelt med fx rå betontrapper og rå betonlofter i boligerne samt altanværn udført som

byggepladshegn.

Bebyggelsen har et klart og ærligt byggeteknisk udgangspunkt: Den udvendige facadebeklædning, som

supplerer den egentlige vandtætning og klimaskærm, har ikke nødvendigvis en lang levetid, men er udført i

billige elementer, der er nemme at montere og nemme at skifte ud. Byggeteknikken har således en form for

indbygget accept af slid, og den ujævne patinering er indarbejdet som en arkitektonisk pointe. Som almene

boliger står bebyggelsen nærmest eksklusiv i sin arkitektur og boligdisponering.

Byggeteknisk er der i denne bebyggelse tænkt nye tanker om klimaskærm og udskiftelighed. Det

bliver spændende at følge, om drifts-plan og driftsøkonomi kan håndtere udfordringerne på sigt.
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Facadebeklædningen i Thermowood er skruet

op. Udsatte vandrette brædder kan således let

udskiftes.

Lysarmaturer er smukt integreret i lodrette

brædder.

Lodrette brædder er skråt afskåret, men ikke alle steder tilstrækkelig inddækket.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 65 familieboliger og 1 ungdomsbolig

Boligorganisation: Lejerbo [nu Bo-Vita], BO-VEST

Byggeri afsluttet: 2018

Arkitekt: BIG

Kommune: Københavns Kommune

Adresse: Dortheavej, København NV

7.11. Lisbjerg | Bakkehusene

Bakkehusene i Lisbjerg rummer 47 familieboliger.

Lisbjerg nord for Aarhus er et af landets større nyere byudviklingsområder og ramme om flere nytænkende
almene boligbebyggelser. En af disse er Bakkehusene, som er opført på en skrånende grund med udsigt ind
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over Aarhus. Bebyggelsen er disponeret med seks husgrupper omkring hver sit indre bilfri stræde og har et
fælleshus centralt ved strøget. LAR-render med afløb til småsøer i landskabet håndterer det skrånende

terræns særlige udfordringer i forhold til voldsom nedbør. Bebyggelsen er opført med fokus på bæredygtigt
design som et såkaldt superlavenergi-byggeri. Byggeriet overholder BR2020-energikravene og materialer er

valgt efter test af vuggetil- grav hensyn. Byggeriet er opført som elementbyggeri med træbeklædte facader,
tagpaptage og aluvinduer. Den dybe højisolerende klimaskærm er udnyttet til integrerede opholdsnicher og

de sydvendte tagflader er forberedt for integrering af solceller. Solorienteringen og den interne rumfordeling
understøtter et lavt energiforbrug, ligesom der fx er disponeret med meget begrænsede fordelingsarealer.

Bakkehusene er et godt eksempel på, hvordan levetid og byggeteknisk kvalitet kan indrammes allerede ved
den overordnede disponering. Med enkle bygningskroppe, god taghældning og robuste materialer er man her

godt på vej til et bæredygtigt byggeri med lang levetid.

Bebyggelsens meget kompakte og enkle
bygningsformer er både med til at reducere

energiforbruget, de løbende driftsudgifter –
og den byggetekniske risiko.
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Alle facadeoverflader er synlige og tilgængelige
for udskiftning.

Overgangen mellem vinduesrammer og
træfacade er fint detaljeret, hvilket til gengæld

ikke kan siges om de meget sparsomme
sålbænke.

OM BYGGERIET

Byggeri: 47 familieboliger

Boligorganisation: Boligforeningen Ringgården

Byggeri afsluttet: 2017

Arkitekt: RUBOW Arkitekter

Kommune: Aarhus Kommune

Adresse: Elmehøjen, Lisbjerg
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7.12. Lisbjerg | Lisbjerg Bakke

Lisbjerg Bakke i Lisbjerg rummer 40 familieboliger.

Boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke er realiseret som vinderprojekt i konkurrencen ”Fremtidens bæredygtige

almene bolig”. Den kompakte bebyggelse består af seks tre- og fireetagers punkthuse omkring et tæt

boligstræde, samt et fælleshus. Byggeriet er det første danske almene etagebyggeri med bærende

trækonstruktioner og er certificeret med DGNB Guld.

Konstruktionen er en såkaldt hybrid byggeteknik med et præfabrikeret søjlebjælkesystem i limtræ, udviklet

af rådgiverne Vandkunsten og Moe. Stålbjælker supplerer enkelte steder konstruktionen, ligesom

etagedækkene for at tilgodese lydkravene i boligerne er suppleret med beton. Endelig er trapper og

elevatorkerner udført i beton. Facaderne er udført i ubehandlet rødgran, monteret i udskiftelige

facadekassetter. Bygningerne har sadeltage med pandeplader og kraftige udhæng. Indvendigt giver

træmaterialet et godt indeklima med fugtregulerende diffusionsåbne overflader og god akustik.

Lisbjerg Bakke er baseret på et byggeteknisk gennemtænkt konstruktivt system, hvor ambitioner om

bæredygtighed, disponering og materialevalg hænger godt sammen. Det CO2-venlige valg af træ som

bærende materiale er koblet med en bygningsudformning og detaljering, som både øger levetid og letter

udskiftelighed af slidte bygningskomponenter.
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Bebyggelsen er projekteret med stor fokus på

konstruktiv beskyttelse af de organiske facader.

Fokusset på konstruktiv beskyttelse ses blandt

andet i de store tagudhæng og de vandrette

etageafdækninger.

De ”overdimensionerede” tagudhæng er ikke bare nødvendig beskyttelse, men et tilstræbt

formmæssigt greb.
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Lisbjerg Bakke. Foto: Mirjam Hallin

OM BYGGERIET

Byggeri: 40 familieboliger

Boligorganisation: AL2bolig

Byggeri afsluttet: 2018

Arkitekt: Vandkunsten

Kommune: Aarhus Kommune

Adresse: Jess Ingerslevs Gade, Lisbjerg
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7.13. Nr. Lyndelse | Humlehaven

Plejehjemmet Humlehaven i Nr. Lyndelse rummer 40 plejeboliger og fællesfaciliteter.

Humlehaven er opført efter fjernelse af ældre plejehjemsbygninger på grunden. Byggeriet er disponeret som

en sammenhængende bygningskrop i to etager. Mod vejen ligger ankomst og fællesfaciliteter i et bugtet

bygningsafsnit, hvorfra tre sidefløje med boliger stikker ud i bagvedliggende grønne arealer. Humlehaven er

certificeret som demensvenligt plejehjem og er udstyret med den nyeste velfærdsteknologi med blandt

andet skærmfunktioner, loftlifte med direkte adgang til badeværelser samt elektroniske gardiner.

Plejehjemmet har en sansehave med musikinstrumenter samt eget køkken, hvor pårørende og borgere fra

nærområdet kan komme og spise et måltid.

Bebyggelsen er opført som elementbyggeri med bagmur i letklinker og formur i lyse tegl. Det krumme tag

understøttes stedvis af fuldmurede teglstenspiller. Hver bolig har en mindre udvendig altan med rist for

afvanding samt værn i hvidmalet metal. Tagkonstruktionen er udført som fladt, varmt tag med

tagpapdækning og indbygget sydvendt solcelleanlæg.

Det meget enkle byggeri karakteriseres ud over den bugtede form og tagudhænget ved den elegante lodrette

rytme af lyse tegl og indfarvede hvide aluinddækninger. Den byggetekniske disponering er gennemtænkt

med især god konstruktiv beskyttelse af facadepartierne.
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Byggeriets kombination af bugtede og rette linjer holdes arkitektonisk sammen af det markante,

aluinddækkede tagudhæng, som samti-dig giver god konstruktiv beskyttelse af facaderne.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 40 plejeboliger og fællesfaciliteter

Boligorganisation: Faaborg-Midtfyn Kommune

Byggeri afsluttet: 2015

Arkitekt: SKALA Arkitekter

Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Adresse: Humlehaven, Nr. Lyndelse

7.14. Nyborg | Færgelejet

Færgelejet i Nyborg er et seniorbofællesskab med 39 boliger og et fælleshus.

Seniorbofællesskabet Færgelejet er opført som en del af byudviklingen på de tidligere DSB-arealer i Nyborg

Havn. Bebyggelsen har med sin gavlstruktur hentet arkitektonisk inspiration i traditionelle bådhuse og består
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af tre treetagers bygninger omkring et fælles grønt areal samt et mindre separat beliggende fælleshus.

Bebyggelsen står på en base løftet fra terrænet med parkeringskælder under dele af basen. Boligerne har

adgang fra elevatorer og altangange. De lukkede facader mod adgangsarealet kontrasteres af store

glasfacader og store altaner på modsat side. Altanernes glasværn sikrer yderligere transparens og giver

samtidig god vindbeskyttelse.

Bebyggelsen er udført som en tung betonkonstruktion med plade- og listebeklædning, mens taget er dækket

af tagpap. På begge sider af bygningen er facaden tilbagetrukket og velbeskyttet af taget. Altandækkene er

friholdt fra selve bygningen.

Bebyggelsen ligger klimatisk udsat mod vandet i Nyborg, hvilket er afspejlet i både disponering og materialer.

Der er derfor fornuftigvis valgt en solid byggeteknik med god konstruktiv beskyttelse af facaderne.

Indpakningen af gavle og tagflader i listebeklædning i træ har ikke nogen dybere byggeteknisk mening, men

giver karakter og varme til det solide byggeri.

Bebyggelsen er som beskyttelse mod

kommende vandstigninger løftet op på en

høj sokkel, og de helt enkle bygningskroppe

giver god beskyttelse i forhold til den

udsatte beliggenhed.

Afvandingen af altangangene er veldisponeret

med udsparinger placeret på altanfronten.

Tagene afvandes fra indvendige skotrender og

nedløbskasser til nedløb.
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OM BYGGERIET

Byggeri: Seniorbofællesskab med 39 boliger og fælleshus

Boligorganisation: Boligforeningen Holmegaarden

Byggeri afsluttet: 2018

Arkitekt: SKALA Arkitekter

Kommune: Nyborg Kommune

Adresse: Toldbodgade, Nyborg

7.15. Odense | Skovbrynet

Skovbrynet i Odense rummer 56 familieboliger og fælleshus.
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Skovbrynet er en af flere almene boligbebyggelser i den nye bydel ved Skibhusskoven i den nordvestlige del

af Odense. Bebyggelsen består af 12 bygninger og et fælleshus med tagetage. En vekslende etagehøjde

mellem to og tre etager giver sammen med forskydninger i bygningskroppene de enkelte bygninger hver sit

udtryk og den samlede bebyggelse stor variation.

Bebyggelsen er opført med facader i lyse tegl og har tage med ensidig, lav taghældning og tagdækning i pap.

De karakteristiske karnapper er udført med forpatineret zink, som også er anvendt til inddækning af de

fremtrukne vinduespartier samt inddækninger iøvrigt. Vinduer og døre er udført i træ/ alu, mens

karnapperne har facader beklædt med Thermowood og altanværn af glas. Fælleshuset har som de mindre

skure grønne tage med sedummos. Bebyggelsen er opført som lavenergiklasse ét.

De meget markante altankarnapper er sammen med fremskudte vinduespartier med til at give bebyggelsen

et både levende og ekspressivt udtryk. Det robuste valg af inddækninger i zink er ikke det billigste

projektvalg, men en prioritering af holdbarhed, totaløkonomi og i sidste ende bæredygtighed. Men zink er ikke

bare lige ... Der skal disponeres og detaljeres med omhu, som der er gjort i Skovbrynet.
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Der er valgt langtidsholdbar zink til beskyttelse

af klimaskærmen, uanset det ved opførelsen kan

synes som en dyr løsning.

Zinktagene er projekteret, så de overholder den

anbefalede minimumshældning på 7-10 grader.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 56 familieboliger og fælleshus

Boligorganisation: Fyns Almennyttige Boligselskab

Byggeri afsluttet: 2012

Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter

Kommune: Odense Kommune

Adresse: Kranvejen, Odense

7.16. Ringkøbing | Blæsenborgparken

Blæsenborg Parken i Ringkøbing rummer 20 boliger.

Blæsenborgparken er opført i et nyere byudviklingsområde i den østlige del af Ringkøbing. Bebyggelsen

består af 20 rækkehuse i én etage fordelt på to rækker med hver sin adgangsvej. Udearealerne er friholdt for
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biler, idet parkeringen er integreret i de enkelte huse.

Bebyggelsen er opført som præfabrikeret elementbyggeri i træ og har isoleringsmæssig status af

passivhuse. Bygningerne er opført på betonfundament med terrændæk af armeret betonplade på

kapillarbrydende isolering. Konstruktionen over terræn er opbygget med ydervægge og skillevægge i

fabriksfremstillede trækassetter. Loft- og tagkonstruktion er opbygget af ventilerede trækassetter

bestående af spånplade, isolering, krydsfinerplader og tagpap. På tagene er skråtstillede solenergianlæg.

Facaderne er opbygget af fibergips, dampspærre, isolering, vindspærre, ventileret hulrum – og yderst en

pladebeklædning i fibercement. En gitterkonstruktion i stål former et espalier over terrassearealerne.

Blæsenborgparken er eksempel på en formmæssig vellykket udnyttelse af en konstruktion med elementer af

trækassetter. Konstruktionen er robust – i modsætning til de uventilerede kassetteløsninger, som fonden

desværre ser i andre byggerier.

Holdbarheden af fibercementplader kan

være en udfordring. Det bliver interessant

at vende tilbage og følge

pladebeklædningens evne til at modstå

fugtbelastning og mekanisk belastning på

en rimelig måde.
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Bilparkeringen er fint integreret i en

sammenhængende bygningskrop.

Overgangen mellem tagflade og

pladebeklædning er veldisponeret med gode

inddækninger. Man kunne dog ønske sig, at der

havde været beskyttelsesprofiler på hjørnerne.

OM BYGGERIET

Byggeri: 20 boliger

Boligorganisation: Ringkøbing-Skjern Boligforening

Byggeri afsluttet: 2019

Arkitekt: Prisme Arkitekter

Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune

Adresse: Blæsenborgparken, Ringkøbing
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7.17. Rønne | Plejecenter Snorrebakken

Plejecenter Snorrebakken i Rønne rummer 60 plejeboliger og fællesfaciliteter.

 

Anden etape af Plejecenter Snorrebakken i udkanten af Rønne indeholder 20 boliger udlagt i tre etplans

boliggrupper i knækkede forløb. Husene er placeret i et kuperet landskab med sansehaver og stisystemer.

Terrænet omkring husene er bearbejdet, så det falder væk fra bygningerne, som yderligere er beskyttet mod

vand af LAR-render hele vejen rundt. Adgangen til boligerne sker fra vindfang udformet som små knaster til

boliglængerne. Hvor bygningerne knækker, er der placeret fælles udestuer med glaspartier. Plejecentret er

udformet med klare arkitektoniske referencer til de bornholmske røgeriers karakteristiske skorstene.

Bygningerne er opført som betonelementbyggeri med facader i indfarvet puds i tre forskellige farver – rød,

hvid og gul – i de tre boliggrupper. Tagene har tagpapdækning, og vinduer og døre er udført i træ/alu.

Alupartierne i vindfang og vinterhaver er overfladebehandlet med en speciel pulverlak med en granitagtig

struktur.

Byggeriet er enkelt og blandt andet derfor også driftsvenligt. Disponeringen af byggeriet rummer samtidig

gode boligkvaliteter med lys og udsyn fra karnapper og god sammenhæng mellem ude og inde. Byggeriet

skal især fremhæves for sin kombination af byggeteknisk robusthed og et regionalt forankret formsprog.

 

103



Karnapperne er – i modsætning til mange

andre karnapløsninger – materialemæssigt

og konstruktivt integreret i

bygningskroppene. Det er ikke bare en

smuk disponering, men også en

disponering, som reducerer den

byggetekniske kompleksitet og sårbarhed.

Bebyggelsen har helt enkle tagflader, stort set

uden gennembrydninger.

Installationer er samlet i bornholmsk inspirerede

”skorstene” med vinduer, der giver lys til

indeliggende vådrum.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 60 plejeboliger og fællesfaciliteter

Boligorganisation: Bornholms Regionskommune

Byggeri afsluttet: 2014

Arkitekt: RUBOW Arkitekter

Kommune: Bornholms Regionskommune

Adresse: Snorrebakke Allé, Rønne
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7.18. Seest | Fyrværkeriparken

Fyrværkeriparken i Seest har navn efter den fabrik, som tidligere lå på grunden, men som

eksploderede og nedbrændte i 2004

Fyrværkeriparken ved Kolding har navn efter den fabrik, som tidligere lå på grunden, men eksploderede og

nedbrændte i 2004. Byggeriet er realiseret som et af to vinderprojekter i den afholdte åbne konkurrence

”Fremtidens Almene Bæredygtige Bolig”. Det har været et krav, at projektet kan certificeres til DGNB Guld.

Bebyggelsen er udformet med tre boligklynger med hver tre bygninger med toetagers familieboliger.

Landskabet er omhyggeligt udformet til at håndtere voldsom regn med et system med både en ydre rende og

lokale LAR-render, der afvandes til bassiner.

Bygningerne er løftet fra terræn og står på en pælefundering. Bortset fra betonfunderingen og en enkelt

betonbjælke i hver bygning er hele konstruktionen udført i træ. Facaderne er udført i lodrette brædder af

varmebehandlet fyrretræ. Klimaskærmen er ventileret og udført uden dampspærre, men med en træbaseret

plade, der fungerer som fugtregulering.

Fyrværkeriparken er et af de første eksempler på alment boligbyggeri med konstruktioner i træ. Der har

været brandmæssige udfordringer, og det er til gode at se holdbarhed og patinering over en længere periode,

men byggeriet lover godt for den bølge af træhuse, der aktuelt er på vej i det almene boligbyggeri.
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Byggeriets disponering med store

tagudhæng samt god afstand mellem

terræn og facade tilgodeser valget af træ

som konstruktions- og facademateriale.

Byggeriet var oprindelig projekteret med

grønne tage, men dette blev fravalgt

undervejs.

Selv om byggeriet er løftet fra terræn, er dele af

den organiske træbeklædning meget tæt på

jordoverfladen.

Facader med lodret træbeklædning er altid

udfordret ved, at meget skal skiftes, hvis der

opstår opfugtning fra neden.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 35 familieboliger

Boligorganisation: Lejerbo [nu Alfabo]

Byggeri afsluttet: 2019

Arkitekt: Dissing+Weitling

Kommune: Kolding Kommune

Adresse: Kløvkærvej, Seest

7.19. Skanderborg | Tårnfalkebakken

Tårnfalkebakken i Skanderborg rummer 85 familieboliger.
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Tårnfalkebakken ligger i overgangen mellem åbent og bebygget miljø ved indkørslen til Skanderborg.

Bebyggelsen er disponeret med en halvcirkel af etagehuse omkring tre stænger af rækkehuse. Etagehøjden

varierer fra én til tre etager, og alle boliger har egen have, altan eller tagterrasse. Adgang sker fra både

terræn, udvendige trappe, elevator/trappetårne og altangange. Fælleshuset er centralt placeret ved en lille

sø, og to fælles tagterrasser rummer orangeri og udsyn over landskabet. Sø, grøfter og broer udgør en

samlet LAR-håndtering af regnvand og skaber sanselige, grønne kvaliteter.

Bebyggelsen er opført med skalmur i henholdsvis lyse og mørke tegl. Teglstenene er trukket ud i facaden, så

de indrammer indgangspartier og enkelte vinduer. Altankarnapper, skure og fælleshus er udført med

kompositplader i et varieret mønster og med listebeklædning i træ på indeliggende flader. Bortset fra

fælleshuset har bygningerne flade tage belagt med tagpap. Grønne tage er fornuftigvis alene udført på

mindre skure.

Bebyggelsen er for at tilgodese lokalplankrav disponeret meget kompakt i ellers ret rummelige omgivelser.

Det har udfordret adgangsforholdene og givet endda meget stor intimitet. Byggeteknisk er der tale om enkle

løsninger med god omhu i detaljeringen af fx afvandingen af tage og altaner.

 

Den meget kompakte bebyggelse har enkle

bygningskroppe med velbeskyttede partier,

hvor der er anvendt organisk materiale i

træ.

De flade tage afvandes fra synlige

tagrender, som udgør en både smuk og

beskyttende afslutning af murværket.
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Altanerne er friholdt fra facaden. Afvandingen sker yderst fra udsparing i betonen

med hul til nedløb.

OM BYGGERIET

Byggeri: 85 familieboliger

Boligorganisation: Skanderborg Andelsboligforening

Byggeri afsluttet: 2018

Arkitekt: P+P Arkitekter

Kommune: Skanderborg Kommune

Adresse: Stilling Landevej, Virringvej, Skanderborg
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7.20. Valby | Donning Ingrids Hjem

Dronning Ingrids Hjem i Valby rummer 136 plejeboliger.

Plejeboligerne er opført efter en omfattende brand i det tidligere plejehjem på grunden. Byggeriet er opført i

flere etaper og er udformet som én lang fireetagers længebygning. I stueetagen ligger det centralt placerede

indgangsparti samt servicefunktioner og fællesområder, heraf flere med rummelige, dobbelthøje rum. Alle

boliger har egne altaner, og der er derudover større fælles opholdsaltaner.

Bygningens konstruktion er synliggjort i facaderne, hvor murværkets stabelforbandt og detaljering iøvrigt

tydeliggør, at der alene er tale om et tapet på en bagvedliggende konstruktion i beton. Ydervæggen er således

sandwichelementer med indbygget isolering med indstøbte teglskaller i varierende mønstre. Etageplanerne

er disponeret med udgangspunkt i rådgivernes arbejde med et modelprogram for plejeboliger og rummer et

modulsystem, der muliggør indre forskydninger og variationer – i modsætning til ældre plejehjems ofte

ensformige og trøsteløse gangarealer.

Den langstrakte bygningsdisponering forenkler byggeteknikken, men er samtidig varieret med altaner,

karnapper og ikke mindst en meget levende udformning af skalmuren. Det murede tapet har karakter af en

renoveringsløsning anvendt på et nybyggeri.
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Indpakningen af betonbygningen er meget

ærlig. Her foregives ikke, at murværket

bærer noget som helst, og overgangen

mellem mur-værk, vinduer og altanpartier

er raffineret udført.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 136 plejeboliger

Boligorganisation: AAB

Byggeri afsluttet: 2012

Arkitekt: DOMUS Arkitekter

Kommune: Københavns Kommune

Adresse: Carl Jacobsens Vej, Valby

7.21. Vejle | Havnebo

Havnebo i Vejle rummer 119 familieboliger.

Havneområderne i Vejle er under omdannelse fra havneindustri til nye blandede byområder og Havnebo er

opført som de første almene boliger i det nye byområde. Bebyggelsen består af én sammenhængende
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fireetagers bygningskrop, udlagt i et knækket forløb. For at reducere energiforbruget er byggelsen

disponeret med en energibesparende dybde på hele 14 meter. Samtidig er alle boligplaner gennemgående

med altaner på begge sider af bygningen med udkig mod henholdsvis havnefronten og det grønne landskab.

Der er elevatoradgang til alle boliger.

Betonbyggeriets facader er udformet med vandrette skærmtegl i mørkbrændte sten, ophængt på en

stålkonstruktion. De karakteristiske altaner har udvendig beklædning i cortenstål og indvendig beklædning i

hvide plader, der sammen med glasværn hjælper til at trække lys ind i boligerne. Omkring vinduespartierne

er skærmteglene rillet for formmæssig variation. På tagfladen er monteret et solenergianlæg med store

skråtstillede paneler.

I Havnebo er traditionelle facadematerialer – tegl og stål – sat sammen på en måde, der både giver en fin

helhed og arkitektonisk kant. Byggeteknisk har der som i desværre mange andre bebyggelser været

problemer med valget af fugtsugende MgO-vindspærreplader. Bortset fra det er der tale om en klimaskærm

med solidt materialevalg, stor holdbarhed og god patinering.

Bebyggelsen præges af sine markante og

byggeteknisk robuste altaner. Her er både åbne

altaner og altaner i beskyttede kuber, hvor de

øverste kuber er trukket op over taglinjen.

Et af facadesystemets kvaliteter er nem

afmontering og udskiftelighed. Det var dog ikke

tanken, at dette skulle i brug allerede efter fem

år, hvor de bagvedliggende fugtsugende

vindspærreplader måtte udskiftes.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 119 familieboliger

Boligorganisation: ØsterBO

Byggeri afsluttet: 2013

Arkitekt: RAVN Arkitektur

Kommune: Vejle Kommune

Adresse: Stævnen, Vejle

7.22. Vejle | Mølholm Have

Mølholm Have i Vejle rummer 66 familieboliger.

Med sin beliggenhed lige ud til indkørslen til Vejle fra øst er boligbebyggelsen Mølholm Have for mange det

første møde med Vejle Kommunes mangeårige arkitekturpolitiske gennemslagskraft. De seks markant
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udformede punkthuse i tre eller fire etager er hver disponeret med tre vifteformede fløje omkring et centralt

trapperum med elevatorer. Hver bolig har en velbeskyttet, indeliggende altan orienteret mod syd eller vest.

Materialevalget i Mølholm Have er holdt fuldstændig enkelt med forpatineret zink som det altdominerende

materiale. Byggeriet er opført i betondæk og elementer samt isolerende facadekassetter afsluttet med

zinkbeklædning. Den grå zink på facader og tage kontrasteres alene af facadepartier i lysende orange

fiberplader samt altanværn i lamineret glas. Zinkpladerne har forskellige højder og bredder og danner

varierende mønstre i facaderne. Vandrette bånd med træ/alu-vinduer er indrammet af zinkinddækninger.

I Mølholm Have har det overordnede byggetekniske greb været at pakke hele klimaskærmen ind i en

beskyttende hud af zink. Grebet er fulgt op af gennemtænkt detaljering af fx tagkanter og inddækning af

vinduespartier. Anvendelsen af zink er en umiddelbart eksklusiv løsning, som til gengæld giver løfte om lang

levetid og totaløkonomisk bæredygtighed.

Indpakningen af hele bygningen i zink

muliggør et ekspressivt formsprog med

vinkler og sammenstød, som ville være

byggeteknisk ud-fordrende i andre

materialer.
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Selv et dyrt materialevalg skal følges op af

gennemtænkte konstruktioner og stor omhu

med tætheden. Vandet er her ledet væk fra

bagsiden af zinken, og samlingerne er ikke

loddet men falset sammen, da zink er et

materiale, der bevæger sig meget.

Overgangen mellem bygning og terræn er

udformet med god beskyttelse af husenes sokler

samt elegant svævende altankonstruktioner, der

giver bygningerne et let udtryk.

OM BYGGERIET

Byggeri: 66 familieboliger

Boligorganisation: Domea

Byggeri afsluttet: 2013

Arkitekt: ERIK Arkitekter

Kommune: Vejle Kommune

Adresse: Mølholm Landevej, Vejle
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7.23. Aalborg | Ryesgade

Ryesgade i Aalborg rummer 20 boliger og sindslidende og 12 ungsomsboliger.

 

De almene boliger i Ryesgade i Aalborg er opført som infillbyggeri i et byområde med etagekarreer og

bevaringsværdige bygninger som naboer. Bebyggelsen har 20 boliger for sindslidende i de to nedre etager,

mens den tilbagetrukne tagetage rummer 12 ungdomsboliger med fælles tagterrasse. Der er fuld kælder

med fælleslokaler, vaskeri, teknik mv. Bygningen er udformet som to vinkelstående længer forbundet af en

mellembygning i glas.

Byggeriet har på havesiden en åben facade med forhaver og terrasser, mens facaden på adgangssiden har en

mere lukket karakter. Adgangen sker via altangange fra fælles trappe og elevator i det ene hjørne. Byggeriet

er opført med bærende konstruktion i betonelementer og skillevægge i gasbeton. De to nedre etager har

facader i lyse blødstrøgne tegl, mens tagetagens facader er inddækket med zink. Altangange og altaner har

glasværn med håndlister i træ. Tagkonstruktionen er tagelementer belagt med tagfolie.

Byggeriet er veldisponeret og meget varieret udformet i forhold til den overordnede forudsætning: At skulle

indpasses blandt tradtionelle etageejendomme. Disponeringer med lette tagboliger skal som her følges op af

omhyggelig projektering af afvanding og inddækninger i mødet mellem altangang og facade, så vand ikke

løber ind i konstruktionen.
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Byggeriets disponering har indarbejdet

stedets klimatiske udfordringer ved at

vende ryggen til den drøje vestenvind fra

Limfjorden og åbne sig mod haven.

Tilbagetrækningen af de øverste boliger får

bebyggelsen til at virke lavere, end den er.

Overgange mellem tunge og lette

bygningskonstruktioner kan give

udfordringer, hvor man fx skal være

opmærksom på afvandingsløsnin-gerne.

Tage og altangange bør altid afvandes hver

for sig.
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Vandafledningen fra tag og altangange er

veldisponeret.

Vinduer er fint trukket tilbage i facaden, men

detaljeringen omkring indramninger og

sålbænke kunne have fået større

opmærksomhed i projekteringen.

OM BYGGERIET

Byggeri: 20 boliger for sindslidende, 12 ungdomsboliger og fællesfaciliteter

Boligorganisation: Boligselskabet Limfjorden [nu Vivabolig]

Byggeri afsluttet: 2012

Arkitekt: Arkitektfirmaet Nord

Kommune: Aalborg Kommune

Adresse Ryesgade, Aalborg
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7.24. Aalborg | Ramblaen

Ramblaen i Aalborg rummer 144 ungdomsboliger.

Bebyggelsen består af tre polyforme bygningskroppe udlagt i et grønt landskab indrettet med inspiration fra

en spansk rambla. De tre blokke er i tre etager og har alle omdrejningspunkt i en indre atriumgård, som via

altangange giver adgang til boligerne og samtidig fungerer som et uopvarmet fælles opholdsareal. De

regulære fællesarealer har begrænset størrelse, da man har valgt at indrette størst mulige boliger indenfor

rammebeløbet. Ungdomsboligerne er lukkede mod det indre gårdrum, men har til gengæld stort lysindfald

fra rumhøje vinduer i yderfacaden.

Bebyggelsen er opført som tung konstruktion med betonelementer og skalmur i lyse tegl. Skalmuren er ved

indgangspartier udformet som et transparent fletværk, der giver dagslys på trapperne og karakter til

bebyggelsen. Bygningerne har flade tage brudt af gitterkonstruktioner i stål og glas, som overdækker det

indre atriumrum, men ikke er synlige udefra.

Der er – trods optimistisk navngivning – langt fra bylivet i Barcelonas travle butiks- og markedsgade til

udearealerne ved Ramblaen. Ungdomsboligbebyggelsen ved Aalborg Universitet udmærker sig snarere ved

dens nordisk inspirerede bygningskvaliteter med smuk indpasning i landskabet, gode boligindretninger og

fine murvæksdetaljer.
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De murede facader møder terrænet i gode

løsninger med en gennemgående rist langs

soklen og støbte sålbænke under de høje

vinduespartier.

Det fælles atrium har som mange andre

fællesarealer i ungdomsboliger en ret rå og

”driftsvenlig” udformning.

Listebeklædningen er valgt for at give

varme og bløde op i forhold til både øjne og

ører.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 144 ungdomsboliger

Boligorganisation: Himmerland Boligforening

Byggeri afsluttet: 2012

Arkitekt: Friis & Moltke

Kommune: Aalborg Kommune

Adresse: Niels Bohrs Vej, Aalborg
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7.25. Aars | Aars C

Aars C er med sine fem etager en høj bygning i Aars. Variationen i facadematerialer og fremskudte

altaner medvirker til at opløse byg-ningen i mindre enheder, der får den til at falde ind i bymiljøet.

Bebyggelsen Aars C er placeret på et markant hjørne ud til en lille nyanlagt plads i hovedgaden. Bygningen er

i fem etager og rummer udover 55 familieboliger også fælleslokaler samt erhvervslokaler og kontorlokaler

for Aars Boligforening i stueetagen. Adgangen til boligerne sker via indeliggende elevatorer og trapper

forbundet med altangange på gårdsiden. Alle lejligheder har altan, og på taget er indrettet en fælles

tagterrasse med udekøkken og flot udsigt over Aars By og det omgivende landskab.

Bygningen er opført som traditionel tung betonkonstruktion med tre forskellige facadebeklædninger. Valget

af facadematerialer giver ikke bare formmæssig variation, men også byggeteknisk mening. Den slidudsatte

underfacade er beklædt med massive facadeteglsten, den sårbare løsning med puds på isolering er anvendt

på de tre nedre boligetager, som er løftet over daglig slid og belastning, mens de mest klimaudsatte boliger i

den tilbagetrukne tagetage er beskyttet af en robust zinkbeklædning. Taget har tagpapdækning.

Aars C er et byggeteknisk robust og æstetisk spændende byggeri. Med kombinationen af skarpe kanter og

det karakterfulde afrundede hjørne er der landet en god del funkisinspiration i hovedgaden i Aars.
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Altangange er udført med betonplader på

bærende betonsøjler samt stålkonsoller.

Altangangene afvandes fra udsparing i

fronten til nedløb placeret inde langs

facaden.

Byggeriet er præget af stor

håndværksmæssig kvalitet i zinkfacader og

zinkinddækninger.
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OM BYGGERIET

Byggeri: 55 familieboliger

Boligorganisation: Aars Boligforening

Byggeri afsluttet: 2015

Arkitekt: Krogh Madsen Arkitekter

Kommune: Vesthimmerlands Kommune

Adresse: Kirkegade, Aars
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