
Anmodningsskrivelse til Landsbyggefonden
                                                                                                                    
Vedr.: Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946- Afdeling Strandvejen 

I forlængelse af vor anmodningsskrivelser af 7 maj 2019 og efterfølgende drøftelser, anmoder vi herved 
Landsbyggefonden om at vurdere / godkende at blok 2 gennemføres iht. nedenstående.

Vi har som drøftet bearbejdet en løsning hvor blok 2 bliver fuldrenoveret, dvs. alle murede vægge brydes 
ned og erstattes af en ny betonelementbygning påsat udvendig isolering og pladebeklædning så 
slutresultatet bliver som oprindeligt planlagt og tilsvarende den renoverede blok 1.
Denne løsning medfører som oplyst følgende konsekvenser:

 Øgede nedbrydningsudgifter.
 Udførte og betalte arbejder i blok 2 går tabt.
 Ca. 20% af de indkøbte materialer til blok 2 kan ikke genanvendes.
 De nuværende fagentreprisekontrakter skal genforhandles
 Igangsætning af byggearbejderne afventer et nyt detailprojekt, en byggetilladelse samt leveringstid 

på betonelementer.
 Dermed en forlænget byggeperiode og genhusningsperiode.

Samtidig med at de indledende vurderinger/beregninger ved en komplet betonelementløsning er pågået, 
er der arbejdet med at finde evt. mulige alternative løsninger.

Vi er nået frem til at ovennævnte konsekvenser kan imødegås bedst muligt ved at lave en ”overfrakke” 
løsning.
Dvs. at der rundt om den eksisterende bygning opsættes en betonelementbygning med udvendige vægge 
og tag, som står uafhængigt af den eksisterende bygning og er stabil i sig selv. 
Facader opbygges som en bjælke-/søjlekonstruktion i beton hhv. stål. Betonelementbygningen udføres 
med vindueshuller og dørhuller tilsvarende den eksisterende bygning. 
Udenpå elementbygningen hhv. imellem bjælker og søjler opsættes den oprindeligt planlagte isolering og 
pladebeklædning.

Konsekvenserne af denne løsning går i positiv retning som følger:
 De allerede udførte arbejders værdi bevares.
 De indkøbte materialer kan anvendes.
 Byggearbejderne er ikke tidsmæssige afhængige af betonelementleverancen, og de indvendige 

arbejder kan genoptages umiddelbart efter sommerferien iht. de gældende 
fagentreprisekontrakter.

 Byggeperioden og dermed genhusningsperioden kan afkortes.
 Boligernes arealer, indretning, og udformning bliver som oprindeligt.
 Den eneste arealændring bliver i forhold til indberetningen til BBR.
 Karmdybden til vinduer og udvendige døre bliver dybere, -men ikke meget dybere end en 

tilsvarende renovering, hvor der opsættes en isoleret skalmur uden på den eksisterende mur. Den 
øgede karmdybde er forelagt beboerne og godkendt på et beboermøde.

 Løsningen medfører en lavere merpris end en fuldrenovering. – se  økonomiske opstilling herefter.



Scenarie 1
"Overfrakkeløsning".

Der bygges en elementbygning omkring eksisterende blok 
2 på Strandvejen 10

Økonomisk opstilling Inkl. moms  
Fundamenter 820.000 Overslag/skøn
Elementbygning  bjælker/søjler 4.500.000 Tilbud/skøn
Byggeplads, skurby i still perioden 171.875 Økonomiark
Byggepladsudgifter forlænget 
byggeperiode 2.500.000 Skøn
Omkostninger  900.000 Skøn
Genhusning 9 mdr. 800.000 Bygherren
huslejetab 9 mdr. 990.000 Bygherren
Samlede udgifter 10.681.875  

Med denne løsning reduceres merprisen fra kr. 13.641.386 til kr. 10.681.875.

Iht. til de tidligere fremsendte materialeundersøgelse af mursten og mørtel, vil denne løsning imødegå de 
evt. negative stabilitetsmæssige konsekvenser heraf, idet den eksisterende bygning fremover ikke vil være 
påvirket af vandrette laster, og de lodrette laster vil være uændrede.

Løsningen beskrives herunder af ingeniør Kasper Rønslev fra Rønslev Rådgivende Ingeniører ApS og 
grovskitse vedhæftes:

Der etableres et nyt bærende og stabiliserende system for den øverste etage, da man har besluttet ikke at 
belastede de eksisterende konstruktioner yderligere pga. deres tilstand. Den nye konstruktion fungerer 
desuden som stabiliserende for hele bygningen, så de eksisterende konstruktioner stort set aflastes helt for 
vandrette påvirkninger.
Der etableres et system af stål langs de eksisterende facader. Der placeres søjler til bæring af altaner samt 
det nye ”låg” over eksisterende 2. sal. ”Låget” udføres som 320 mm præfabrikerede huldækselementer i 
beton. Der etableres stålbjælker til bæring af nyt tag over 4. sal samt bæring af huldæk mellem søjler. 
Der etableres diagonaler i udvalgte fag til stabilisering af bygningen for vind på langs.
For vind på tværs fører den meget stive skive (huldækket over 2. sal) lasterne til gavlene. Udenpå de 
eksisterende gavle etableres 200 mm tykke vægelementer i beton. Disse forankres i nye fundamenter. 
Generelt etableres nye fundamenter / forstærkning af eksisterende, til bæring af nye søjler og vægge. 
Det anbefales, at der placeres stålsøjler i forkanten af altangangen for at aflaste konstruktioner. 
Stålet skal generelt brandbeskyttes til R60, enten ved inddækning eller ved brandmaling. 
Stålkonstruktionerne indbygges i de lette vægge, som hidtil skitseret. Det må forventes, at tykkelsen af de 
lette vægge skal forøges for at kunne indbygge stålet.



Med venlig hilsen

Kasper Rønslev Nielsen
+45 2219 8702

Hej Erik

Vi har nu gennemgået det fremsendte løsningsforslag for blok 2’s stabilitetsproblemer mv., og kan 
meddele at fonden tager forslaget til efterretning.

Fonden gør samtidig opmærksom på, at den ønskede løsningen ikke ændre på de tidligere udmeldte 
principper for støtte fra fonden (gruppe 1 støtte, renoveringsstøtte, - og gruppe 2, ustøttede arbejder 
med huslejestøtte eller andet).

Med venlig hilsen

Finn Lykkegaard-Madsen
Byggeteknisk konsulent
Byggeteknisk funktion

http://www.ronslev.dk/

