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INDHOLDSFORTEGNELSEHVAD ER DANMARKSGÅRDEN?

ILDSJÆLE I DANMARKSGÅRDEN

Danmarksgården er et boligområde med stor mangfoldighed. Det er beliggende på Frederiksberg, centralt i 
København. Området er præget af et rigt byliv samt grønne områder og nærhed til offentlig transportmulig-
heder m.m. Der bor mennesker i alle aldre, med forskellig baggrund, forskellig nationalitet, forskellige
 interesse og ikke mindst ønsker i Danmarksgården. 
Blandt disse mennesker er der også en række ildsjæle, der yder et arbejdet for at gøre Danmarksgården til 
et aktivt område og et rart sted at bo. Ildsjælene behandler sociale arrangementer, integration af beboerne 
samt drift af bygningen m.m.
Uden dem ville Danmarksgården ikke fungere så godt, og ville ikke være det, som det er i dag - et hjem for 
utrolig mange forskellige mennesker.

Danmarksgården - et boligbyggeri bestående af to blokke med    
fællesarealer rundt om.
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Hvorfor en bæredygtig handlingsplan?
De fleste almene boligafdelinger har vedligeholdelsesplaner, men mange beboere kender ikke noget til dem. Med 
konceptet ”bæredygtige handlingsplaner” løses denne problemstilling ved at omdanne vedligeholdelsesplanerne 
til et dokument, der indeholder både de tekniske drift- og vedligeholdelsesopgaver, men også mere bløde para-
meter som beboerne har givet input til ved en visionsworkshop (forbedringer). Ved at indarbejde disse drømme/
visioner i langtidsplanerne, hensættes der penge til forbedringerne og ikke mindst, så der evt. kan slås ”2 fluer 
med et smæk”. Det kunne fx være, at der ved næste planlagte gavlrenovering med stillads udføres bygningsinte-
greret kunst (DGNB-kriterium) i gavlen, så stilladset genbruges - et eksempel på sammentænkte vedligeholdelses-
opgaver med en twist af bæredygtighed fra DGNB. 
Derudover ved mange almene boligafdelinger ikke, hvad bæredygtighed i byggeriet egentlig er. Med nærværende 
tilgang sættes både driftsfolk og beboere ind i konkrete bæredygtighedskriterier fra DGNB og vha. små bidder 
(koncepter) samt en simpel proces, forstås helhedstankegangen bag bæredygtighed. Mange boligafdelinger vil 
gerne være bæredygtige, men har svært ved at rumme det hele og savner værktøjer, der kan hjælpe dem med 
det. 
Mange boligafdelinger har heller ikke økonomiske midler til at stifte kendskab med bæredygtighed i byggeriet, 
hvorfor langsigtede visioner negligeres og der udføres i stedet ikke-koordinerede lappeløsninger. Med en bære-
dygtig vedligeholdelsesplan koordineres afdelingens opgaver over længere tid end de sædvanlige 10 år, og gør 
processen relativ billig, da den er baseret på et værktøj ved navn BDB-metoden - ”Godt værktøj er det halve 
arbejde”. 

Hvordan er den lavet?
Med BDB-metoden er bæredygtigheden nedbrudt i mindre bidder kaldet koncepter. Vha. de 10 koncepter har bo-
ligforeningen, sammen med en bæredygtighedsleder fra DOMINIA AS, først kortlagt boligforeningens nuværende 
bæredygtighedsprofil, dernæst lavet nogle visioner, prioriteret dem og til sidst målsætte i en vedligeholdelsesplan 
hvor forbedringerne/visionerne fremgår. BDB-metoden har således haft til formål at styre og sikre bæredygtig-
heden fra start til slut. Metoden tager i sin enkelthed udgangspunkt i ordninger der bruges til at certificere fær-
digbyggede bygninger som værende bæredygtige fx DGNB (se infoboks på side 8), og anvender bæredygtigheds-
kriterierne fra disse ordninger i alle faser af et byggeprojekt. Det smarte ved DGNB-kriterierne er, at de sætter 
bæredygtighed på formel, så der kan gives point på bæredygtigheden for et byggeri eller manglen på samme. 

Hvad er resultatet?  
Den bæredygtige handlingsplan (side 55) skal bruges af boligforeningen de næste 10 år til at skabe målbare resul-
tater med overblik og helhedsorienteret tilgang. Vha. den grundige kortlægning af den nuværende bæredygtig-
hed, har folkene bag denne rapport, kunne sætte ind der, hvor det giver mest værdi for brugerne, eller hvor det 
”halter” mest. Se illustration på side 50.
Handlingsplanen skal ses som et dynamisk stykke dokument der bruges de næste 10 år, evalueres løbende og 
indarbejdes i afdelingens budget og hensættelser.

Resultaterne er som følgende:
•   Rapporten har taget temperaturen i boligforeningen Danmarksgården - dvs. screenet den nuværende   
     bæredygtighed. På den måde fremgår lavthængende frugter og ikke mindst områder, hvor det ”halter”.
•   Processen har samlet beboerne og får dem til at ”tale samme sprog” med udgangspunkt i at gøre 
     afdelingen bæredygtig. Bæredygtighedssproget er DGNB som er forenklet og gjort operationelt i de 10 
     koncepter fra bdb-metoden.dk.
•   Boligforeningen kan blive endnu mere attraktiv, fordi der ligger en langsigtet plan. Om 10 år skal 
     temperaturen tages igen, og der vil kunne ses en udvikling ift. koncepterne og DGNB-kriterierne.
•   Beboerne kan samles igen om fx. 3 år og evaluere den plan de lavede sammen, og se om de har fået 
     det de drømte om.
•   Emnet bæredygtighed bliver ikke kun et spørgsmål om energi og miljø, men kommer hele vejen rundt i  
     alle de beslutninger, der tages i en boligforening.

Ovenstående illustrerer processen for udførelse af Danmarksgårdens bæredygtige vedligeholdelsesplan, 
samt deltagere i de forskellige delprocesser. Beboerworkshoppen ligger til grund for visionen, og var en 
mulighed for at skabe beboerinflydelse for Danmarksgårdens lejere. Her kunne de drømme om mulig-
heder for Danmarksgårdens fremtid.
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DGNB

I Danmark har der været forskellige ordninger til at hjælpe bygherre 
indenfor områderne miljø-, økonomi-, social- og procesaspekter ved 
byggeprojekter. Fx BPS håndbogen miljørigtig projektering, ”ghetto-
puljen”, Landsbyggefondens og By & Bolig ministeriets totaløkono-
miberegner og mange flere. Men der har aldrig eksisteret en para-
plyordning som samler alle aspekterne og gøre dem målbare - før nu. 

På baggrund af projekt ”Afprøvning af certificeringsordninger til 
måling af bæredygtighed i byggeriet” som blev igangsat af Realdania 
og udført af Byggeriets Evaluerings Center i samarbejde med Statens 
Byggeforskningsinstitut, blev der i foråret 2012 lanceret en ordning til 
at dokumentere og certificere i et dansk byggeri, der viste sig at være 
bedst egnet til danske forhold. 

Ordningen hedder DGNB og kommer fra Tyskland. Ordningen 
bygger på  helhedstankegangen og tager afsæt i RIO-erklærin-
gens definition af bæredygtighed: Miljømæssige, sociale og øko-
nomiske kvaliteter. Dertil er der to tværgående aspekter som er 
tekniske og proces kvaliteter. Hver kvalitet er yderligere delt op i 
vurderingskriterier for at pointgive, hvor bæredygtig projektet er.                                           
DGNB = bæredygtighed på formel.

BDB-METODEN ApS

Med BDB-metoden (BæreDygtighed i Byggeriet) undgås stopklodser-
ne i et bæredygtigt byggeri. At bygge bæredygtigt bliver nemt uover-
skueligt og komplekst. Bygherre og rådgivere har derfor brug for en 
metode, der:
- Giver en klar struktur for den bæredygtige byggeproces.
- Gør muligheder og alternativer tydelige, overskuelig og 
  sammenlignelige.
- Kvalificerer dialog og beslutninger og gør det muligt at 
  videreformidle.
- Gør bæredygtigheden i byggeriet målbar og konkret.
- Dokumenterer beslutninger og effekter

BDB-metoden strukturerer bæredygtighedsledelsen og den måde, 
hvorpå al kommunikation imellem sagens parter kan håndteres via et 
delværktøj, der er opdelt på 10 koncepter.
I BDB-værktøjet dokumenteres projektets kvantitative og kvalitative 
data bl.a. vha. bæredygtighedskriterier fra DGNB-ordningen og egne 
kriterier. Koncepterne og de indhentede data udgør grundlaget for 
den fremtidige drift og bortskaffelse samt en eventuel certificering.

BDB-METODEN & DGNB
Info

© juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as 

0. GEOGRAFI
Valget af grund er afgørende for 
investeringen i en ejendom. Her 
vælger man til og fra i forhold til 
en række geografiske omstændig-
heder, som man ikke i den videre 
proces har indflydelse på. Det in-
debærer i særlig grad en screening 
af infrastruktur, geografiske risici, 
adgang til faciliteter og services. 

1. HOVEDGREB
Bygningens placering på grunden, 
bygningsvolumenets udformning, 
udnyttelsesgrad, solorientering og 
klimaskærmens kvalitet tilrettelæg-
ges under konceptet Hovedgreb.

2. StRUKtUR
Bygningens adgangsforhold, brand-
forhold, tekniske infrastruktur og 
konstruktion afgøres under Struk-
tur. Konceptet betyder meget for 
bygningens arealeffektivitet og 
transformérbarhed. Det har ind-
flydelse på bygningens markeds-
værdi. Beslutningerne gælder såvel 
i udviklingen af en ny konstruktion, 
som i analysen af en eksisterende 
bygning.

3. LCA - ENERGI
Herunder lægges strategien for 
bygningens energi og emissioner 
og relaterer sig direkte til DGNBs 
første 7 kriterier om bygningens 
energiforbrug i materialeproduk-
tion, drift og nedbrydning. I de 7 
kriterier vurderes energiforbruget 
på fem afledte emmisioner til det 
globale miljø: CO2, Ozonnedbryd-
ning, Ozondannelse, Forsuring og 
Overgødskning. 

4. mAtERIALER
Omfatter valget af materialer og 
måden vi samler dem på. Princi-
pielt findes der ingen knaphed på 
materialer. De findes bundet i ke-
miske og biokemiske forbindelser i 
alle fremstillingsformer. Bygninger 
vurderes på biologiske og kemiske 
sammensætninger i byggemate-
rialer og deres evne til adskillelse 
efter endt brug.
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8. SIKKERHED OG SUNDHED
Udover sikkerhed og sundhed på 
byggepladsen, omhandler koncep-
tet forudsætninger for den aktive 
opretholdelse af daglig trivsel. Her 
behandles rengørings- og vedlige-
holdelsesvenlighed, affaldshåndte-
ring og brugerens fornemmelse af 
tryghed. Konceptet kan udvides til 
særlige hygiejneforhold, sundheds-
faciliteter og andre indretninger.

9. PROCES
Konceptet for proces skal sikre, at 
der tages hånd om organisation, le-
delse, kvalitet, udførelse og afleve-
ring. Skal bæredygtighed i byggeri-
et sikres i bygningens levetid,  er en 
nøjagtig planlægning af processen 
nødvendig helt fra start. Konceptet 
omfatter involvering af bygherre, 
brugere og borgere i alle byggeriets 
faser, herunder kommunikationen 
imellem projektets deltagere. 

5. VAND
Håndteringen af vand i bygninger 
har til formål at sikre rent drikke-
vand. Herunder behandles hånd-
teringen af regnvand, brugsvand 
og spildevand. Vandforbrug til fx 
rengøring er en stor faktor i bygnin-
gens totaløkonomi.

6. LCC – TOTALØKONOMI
Valg af byggematerialer og deres 
levetid har ikke kun betydning for 
miljøet. En økonomisk bæredyg-
tig bygning vil indeholde et valg af 
byggematerialer, som måske bety-
der en større investering i anskaf-
felse, men på grund af lavere ved-
ligehold og længere levetider vil 
man opnå en bedre totaløkonomi.

7. INDEKLImA
En maksimal komfort er forudsæt-
ningen for, om bygningen vil kunne 
skabe trivsel hos dens brugere. 
Bygningens indeklima vurderes på 
termiske, atmosfæriske og akusti-
ske forhold. Indeklimakonceptet 
virker tilbage på alle forudgående 
kriterier.

VÆRKtØJ
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heder, som man ikke i den videre 
proces har indflydelse på. Det in-
debærer i særlig grad en screening 
af infrastruktur, geografiske risici, 
adgang til faciliteter og services. 

1. HOVEDGREB
Bygningens placering på grunden, 
bygningsvolumenets udformning, 
udnyttelsesgrad, solorientering og 
klimaskærmens kvalitet tilrettelæg-
ges under konceptet Hovedgreb.

2. StRUKtUR
Bygningens adgangsforhold, brand-
forhold, tekniske infrastruktur og 
konstruktion afgøres under Struk-
tur. Konceptet betyder meget for 
bygningens arealeffektivitet og 
transformérbarhed. Det har ind-
flydelse på bygningens markeds-
værdi. Beslutningerne gælder såvel 
i udviklingen af en ny konstruktion, 
som i analysen af en eksisterende 
bygning.

3. LCA - ENERGI
Herunder lægges strategien for 
bygningens energi og emissioner 
og relaterer sig direkte til DGNBs 
første 7 kriterier om bygningens 
energiforbrug i materialeproduk-
tion, drift og nedbrydning. I de 7 
kriterier vurderes energiforbruget 
på fem afledte emmisioner til det 
globale miljø: CO2, Ozonnedbryd-
ning, Ozondannelse, Forsuring og 
Overgødskning. 

4. mAtERIALER
Omfatter valget af materialer og 
måden vi samler dem på. Princi-
pielt findes der ingen knaphed på 
materialer. De findes bundet i ke-
miske og biokemiske forbindelser i 
alle fremstillingsformer. Bygninger 
vurderes på biologiske og kemiske 
sammensætninger i byggemate-
rialer og deres evne til adskillelse 
efter endt brug.

© juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as © juul & hansen arkitekter as 

8. SIKKERHED OG SUNDHED
Udover sikkerhed og sundhed på 
byggepladsen, omhandler koncep-
tet forudsætninger for den aktive 
opretholdelse af daglig trivsel. Her 
behandles rengørings- og vedlige-
holdelsesvenlighed, affaldshåndte-
ring og brugerens fornemmelse af 
tryghed. Konceptet kan udvides til 
særlige hygiejneforhold, sundheds-
faciliteter og andre indretninger.

9. PROCES
Konceptet for proces skal sikre, at 
der tages hånd om organisation, le-
delse, kvalitet, udførelse og afleve-
ring. Skal bæredygtighed i byggeri-
et sikres i bygningens levetid,  er en 
nøjagtig planlægning af processen 
nødvendig helt fra start. Konceptet 
omfatter involvering af bygherre, 
brugere og borgere i alle byggeriets 
faser, herunder kommunikationen 
imellem projektets deltagere. 

5. VAND
Håndteringen af vand i bygninger 
har til formål at sikre rent drikke-
vand. Herunder behandles hånd-
teringen af regnvand, brugsvand 
og spildevand. Vandforbrug til fx 
rengøring er en stor faktor i bygnin-
gens totaløkonomi.

6. LCC – TOTALØKONOMI
Valg af byggematerialer og deres 
levetid har ikke kun betydning for 
miljøet. En økonomisk bæredyg-
tig bygning vil indeholde et valg af 
byggematerialer, som måske bety-
der en større investering i anskaf-
felse, men på grund af lavere ved-
ligehold og længere levetider vil 
man opnå en bedre totaløkonomi.

7. INDEKLImA
En maksimal komfort er forudsæt-
ningen for, om bygningen vil kunne 
skabe trivsel hos dens brugere. 
Bygningens indeklima vurderes på 
termiske, atmosfæriske og akusti-
ske forhold. Indeklimakonceptet 
virker tilbage på alle forudgående 
kriterier.
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BÆREDYGTIGHEDSPROFILEN & VISIONER

Variation i områdets natur (biodiversitet)

Der ligger meget arbejde i forskønnelse af ”dækket”.

Opgang til dækket skaber uro blandt beboerne

Beboerne planter selv

Facaden med de lyse stenpladerKunst i ”Tigergangen”

Danmarksgården - plads til alle

På de følgende sider præsenteres bæredygtighedsprofilen for Danmarksgården ift. BDB-metodens 10 kon-
cepter.
De 10 koncepter indeholder DGNB kriterier fra boligmanualen for nybyggeri, hvorfor nogle af kriterierne 
ikke er relevante for eksisterende byggeri. Der finde ikke en en DGNB manual for eksisterende boligbyggeri 
endnu. 
Profilen er et resultat af de forundersøgelser, bæredygtighedskonsulenterne har foretaget og den 360-gra-
ders online spørgeundersøgelse, det blev udsendt til Danmarksgårdens beboere.

Bæredygtighedsprofilen præsenteres hovedsaglig i en grafisk form, understøttet af de primære konklusio-
ner, vi er nået frem til for hvert af de 10 koncepter i BDB-metoden.
For overskuelighedens skyld er resultaterne af de tekniske forundersøgelser præsenteret for sig, efterfulgt af 
spørgeskemaresultaterne i et særskilt afsnit. Det bæredygtige niveau for hver koncept kan ses i overskriften, 
og yderlige kan der læses en opsummering af kortlægningen for gældende kriterie.
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Der er gode forbindelser med offentlig trafik i området 
omkring Danmarksgården. 
Stoppesteder findes meget tæt på Danmarksgården.

Der er mange faciliteter i nærområdet, så som butikker, 
restauranter og kulturelle aktiviteter. Danmarksgården 
ligger meget centralt placeret i forhold til et varieret 
tilbud.
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Danmarksgården har et broget ry blandt mange ude-
fra. Driften udtaler, at Danmarksgården ikke er et ty-
pisk ”Frederiksbergområde”, men at dets image er ble-
vet bedre med tiden. Der er mange fordomme overfor 
Danmarksgården, men boligerne er attraktive, blandt 
andet pga. deres beliggenhed og pris.

De fleste benytter bus eller 
cykel rundt i området. 
Beboerne er meget tilfredse 
med de offentlige transport-
muligheder. Kun 2 % har en til-
fredshed der er under middel 
eller dårligere. 74,5 % synes 
det er meget nemt at komme 
til de offentlige transportmu-
ligheder.
Beboerne vurderer at der er 
relativt gode cykelstier. 50 % 
enige om, at cykelstierne er 
gode.
Der er en smule spredte me-
ninger om parkeringsforholde-
ne. De fleste synes forholden-
de er ok eller gode. Dog er der 
omkring 22 % der synes, de er 
dårlige eller værre.

Der er en lille risiko for oversvømmelse, da Danmarks-
gården ligger i en lavning.
Da Danmarksgården ligger i indre by, er der også en del 
larm. Dog er bygningen trukket tilbage fra de helt store 
og trafikerede veje, hvilket dæmper en del for larmen. 
Der vises ingen jordbundsforurening i området om-
kring Danmarksgården.

- 71 %
- Omhandler grunden, offentlig transport og faciliteter i området

Danmarksgården har en god placering, centralt i Københavns 
indre by, uden at beboerne føler gener ift. larm. Der er mange 
faciliteter i området og gode transportmuligheder, både med 
det offentlige eller for cyklister, som er et at de primært benyt-
tede transportmuligheder. O
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Meget dårlig: 1       7,3 %
         2       20 %
         3       41,8 %
         4       20 %
Meget god:     5       10,9 %

  

Beboerne har givet en middel 
bedømmelse af Danmarksgår-
dens omdømme samt dets ind-
flydelse på området. Ca 42 % 
har givet en middel vurdering 
af Danmarksgårdens image, 
hvor de resterende deles op 
på den negative eller positive 
side.

De fleste af beboerne synes 
ikke der er nogen forskel i vind-
påvirkningen på grunden. 31 
% synes dog, der er en større 
vindpåvirkning i området om-
kring Danmarksgården end an-
dre steder.
De fleste vurderer, at der sam-
les meget vand på grunden ved 
kraftig regn. Kun 2 % synes, at 
der ikke samles vand på grun-
den.

Der er givet en blandet be-
dømmelse af støjen i områ-
det. Nogle synes der er støj, 
andre ikke så meget. Dog kan 
der forventes noget støj, da 
Danmarksgården ligger cen-
tralt i København. Støj fra om-
givelserne kan dog antages at 
variere alt efter, hvilken etage 
man bor på.

83 % af besvarelserne viser, at 
beboerne er meget tilfredse 
med faciliteterne og de mu-
ligheder der tilbydes omkring 
Danmarksgården.



s.  16 s.  17

 - 

KORTLÆGNING 

HOVEDGREB
REGISTRERING

Eff
ek

tiv
 a

re
al

an
ve

nd
el

se
Kv

al
ite

t a
f u

de
nd

ør
sa

re
al

Fo
rh

ol
d 

fo
r c

yk
lis

te
r

Æ
st

eti
k

Ro
bu

st
he

d
Kl

im
as

kæ
rm

en
s k

va
lit

et
Ar

ki
te

kt
on

isk
 k

va
lit

et

Bygningen har en relativ høj bebyggelsestæthed, på ca 
217 %. 
Området præges af en bred vifte af planter og bidra-
ger derfor positivt til grundens biofaktor. Der oplyses 
dog af drift, at der ikke findes olieudskiller i p-kælder.

Der er ingen tag- eller facadebeplantning på bygning-
erne. Dog har alle lejligheder altaner der giver kontakt 
til det udendørs område. Der er udendørs anlæg for 
flere grupper  af mennesker. 
Grunden præges af mange træer, buske og grønne 
områder, samt siddearrangementer af forskellig slags. 
Der er dog ikke nogen driftsaftale for pasning af uden-
dørs områder. Det er haveselskabet (beboerne selv) 
der passer blomster. 

Der er cykelparkeringspladser flere steder på grunden. 
Mange af dem er dog fyldte og der står også enkelte 
cykler udenfor stativerne. 
Ingen af cykelstativerne har tag over. De fleste af stati-
verne er tæt på indgangene til bygningen.

Danmarksgården har integreret kunst i form af male-
ri på vægge i ”Tigergangen”. Det vides dog ikke i øje-
blikket, hvem kunsteren er. Yderligere integreret kunst 
findes ikke.

Der er ramper til nogle af fællesrummene. Der er ikke 
lavet stier i de grønne områder, ud over passagen til ind-
gangspartierne. Dette begrænser fremkommeligheden. 
Lige så skal man igennem p-kælder/beboelse for at kom-
me ud på dækket. 

Facade, tag og vinduer antages at have en restlevetid på 
30-50 år (skønnet).  Nogle af betonelementerne er dog 
begyndt at ”smuldre”. Der oplyses fra drift, at dele ind 
imellem falder af. 
Det vurderes, at det ikke er alle materialer der er robuste 
og ”gode” langtidsholdbare løsninger. Visse dele af faca-
den er for nylig renoveret.

Der vides ikke, hvor meget der er efterisoleret. Ved en 
renovering forventes der dog ikke U-værdier som nybyg-
geri. Der er et øget varmetab i de ydre hjørner i boliger-
ne samt ved vinduesrammer. Ifølge termografering er 
der også et øget varmetab ud af vinduerne ved terrassen 
- der vides ikke, om disse er inkluderet i vinduer der er 
skiftet. 
Den relative fugtighed ligger omkring 35-40 % for de for-
skellige rum. Der er informeret om at ventilationen på 
badeværelser ikke altid benyttes (dækkes til) hvilket kan 
give fugtproblemer.

Der er ikke foretaget en arkitektvurdering af bygningens 
arkitektoniske kvalitet. 

- 65 %
- Bygningens udformning og omgivelse
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Danmarksgården har flere forskellige fællesarealer og cykelparkering tæt på ind-
gangene. Beboerne er også meget tilfredse med området, og synes det er godt 
at opholde sig i. Der er ramper til de fleste af fælleslokaliteterne, hvilket giver 
god tilgængelighed. Danmarksgården renoveres løbende og der fokuseres på 
materialer med bedre levetid end de eksisterende. O
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Der foreligger ingen beskrivelse af nedtagning og sepa-
rering af Danmarksgårdens forskellige materialer. Det 
vurderes at det ikke er så nemt at tage ned, og der skal 
stor arbejdsindsats til at sortere og separere. Dog vurde-
res det, at der ikke er så mange forskellige typer materi-
aler, hvilket simplificerer processen.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
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Halvdelen af de besvarende si-
ger at de er tilfredse med an-
tallet af cykelparkeringer. 
Ingen synes afstanden til dem 
er for lang.

Der er stor forskel på besvarel-
serne af tilfredsheden af kunst-
værker. Enten er de meget util-
fredse, eller ganske tilfredse. 
Mange besvarelser ligger også 
på et middel niveau ved vurde-
ring af mængden af kunstvær-
ker i området.
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Meget dårlig: 1       0 %
         2       14 %
         3       48 %
         4       22 %
Meget god:     5       16 %

  

Meget dårlig: 1       1,9 %
         2       5,7 %
         3       28,3 %
         4       43,4 %
Meget god:     5       20,8 %

  

Beboerne har en overvejende 
positiv holdning til de grønne 
arealers bidrag. Noge få er util-
fredse med dem.
Bedømmelsen af fremkomme-
lighed på udendørsarealerne 
ligger på et middelniveau.    
Halvdelen af beboerne er til-
fredse med opholdsarealerne 
og de fleste synes der er et 
godt niveau af sollys på op-
holdsområder.
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Der er en overvejende positiv 
indstilling til klimaskærmen. 
De fleste er tilfredse eller me-
get tilfredse. 
Lige som med isoleringen vur-
deres tilstanden af vinduerne 
overvejende positivt. Ca. 22 % 
har en neutral holdning til vin-
duerne, mens 25 % er ikke til-
fredse eller slet ikke tilfredse.
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Der er mulighed for at komme rundt i bygningen, 
dog noget besværet. Elevatorerne er små og ganske 
gamle. Trappeopgange til boligerne er slidte og lidt 
mørke. 
Der er trapper op til dækket, hvilket betyder at man 
skal igennem P-hus /kælder eller boligblokken for at 
komme der op. Visse opgange er lukket pga. proble-
mer med vold og ødelæggelse.

Der er få lette (indvendige) vægge. Dog kan visse 
rum lægges sammen til større. I visse tilfælde kan 
køkkenareal øges, hvilket giver lidt fleksibilitet.  Dog 
ses der ikke mulighed for at kunne flytte teknikken 
uden meget besvær. 

Der er 6 forskellige størrelser lejligheder og dermed 
mulighed for differentieret anvendelse. Der er også 
flere muligheder for ophold i forskellige fællesrum 
i bygningen. Køkkenet ligger ud til facade og har et 
vindue, der kan åbnes. Der er ikke nogen emhætte. 
Yderligere er der ikke dagslys på toiletterne. Lejlig-
hederne har altaner, men ikke direkte adgang ud til 
fælles opholdsarealer. 
Der er fælles vaske/tørrerum i stueetagen.

Der er ikke foretaget lydmålinger, men det vurderes 
ved registrering, at der er en smule lydt ud til op-
gangen (hoveddør), men ikke noget mærkbart støj 
mellem lejligheder.

Der er ikke balanceret ventilation i bygningen, men 
kun udsugning fra badeværelse. Der regnes ikke med 
mulighed for at indlægge ventilation. Elevatorskak-
tene er ganske små, og der er ikke mulighed for at 
udvide, med mindre der tages plads fra lejligheder.
Danmarksgården har i dag ikke nogle integrerede 
tekniske systemer. 

- 48 %
- Adgangsforhold og fordeling af rum mm.

Danmarksgården har flere typer boliger med forskellig antal rum. Der er ikke så stor 
fleksibilitet, da vægge og installationer er svære at flytte. Der er ikke nogen mærkbar 
støj og beboerne mærker ingen gener ift. dette.  Beboerne synes også det er nemt at 
bevæge sig rundt i bygningerne og på fællesarealer. Bygningerne har elevator der gør 
det lettere for handicappede at komme rundt.O
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Meget dårlig: 1       41,8 %
         2       18,2 %
         3       30,9 %
         4       5,5 %
Meget god:     5       3,6 %

Meget dårlig:  1       5,9 %
         2       17,6 %
         3       35,3 %
         4       25,5 %
Meget god:     5       15,7 %
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De fleste synes der er meget lil-
le variation i arkitekturen. Kun 
9 % synes at det er ok eller  me-
get godt.             
På samme måde er de fleste 
bedømmelser negative for den 
arkitektoniske holdbarhed. 
De fleste vurderer det som rig-
tig dårligt.

De fleste synes det er relativt 
nemt at komme rundt i bygn-
ningen. 
Besvarelserne for forbindelse 
mellem bolig og fællesarealer, 
breder sig fra middel til meget 
godt. Der er ikke mange, der er 
negativt stillede til dette.

De fleste synes det er relativt 
nemt at komme rundt i byg-
ningen. Under 15 % er negativt 
indstillet til det.
Der er vurderet en ok mulig-
hed for handicappede at delta-
ge i aktiviteter.

75 % af beboerne synes inter-
net- og TV tilbudet er tilfreds-
stillende. 20 % er ikke helt til-
fredse.
77 % mener at der er nok fæl-
les opholdsarealer i Danmarks-
gården.
Muligheden for at benytte de-
potrum er vurderet til ringe. 
Kun ca 22 % er positivt indstil-
let til depotrummene.
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De fleste synes udsigten er god 
fra deres bolig. Omkring 22 % 
synes den er mindre god. Det 
vides ikke, hvilken etage besva-
relserne kommer fra.
Hovedparten af besvarelserne 
er ikke generet af indkig. Dog 
er der også kun 2 % af de be-
svarende som bor i stueetagen.

Beboerne i Danmarksgården har store altaner ud til ”dækket”
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Hvordan vurderer du din mulighed for indflydelse på energiforbruget?

Solceller er lige tilføjet på taget. Efter et års produktion 
dækkes ca. 3 % af energiforbruget af den vedvarende 
energi. 
Der bliver løbende sat LED belysning op i stedet for de 
gamle belysningsarmaturer. Yderligere har Danmarks-
gården et energiforbrug svarende til energimærke D.

Der er en relativ neutral ind-
stilling til oplysning af energi-
forbruget. De fleste beboere 
synes der er en ok oplysning, 
og flere hælder til "meget 
godt". Enkelte synes der er alt 
for lidt synliggørelse af energi-
forbruget. 
Vurderingen af mulighed for 
indflydelse på energiforbru-
get er fra middel til ringe. 15 
% synes der  er god mulighed 
for indflydelse.

Alle beboerne, der har be-
svaret, tænker på at spare på 
deres forbrug af vand, el og 
varme.

- 33 %
- Bygningens energiforbrug samt produktion

Danmarksgården har solceller på taget.

Skærmbillede af produktion fra solceller

Danmarksgårdens energiforbrug svarer til energimærke D. Der bliver løbende 
sat LED-belysning op istedet for de gamle beslysningsarmaturer og solceller 
er tilføjet på taget. Nogle af beboerne ønsker en større synlighed af energifor-
bruget. Beboerne viser dog stor interesse i at spare på energien og reducere 
deres forbrug.O
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Årligt energiforbrug:
ca. 3300 MWh

Årlig udledning af CO2:
ca. 330 tons 

(Ca. lige så meget som københavns metro i en uge)
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erDer er storskraldsrum og mulighed for sortering. Der op-
lyses dog af beboerne (spørgeskema), at der ikke sorteres 
nok. 
Der benyttes generelt ikke træ til bebyggelsen. De steder 
der benyttes træ, er på dækket til ”overdækning” af lys-
skakter til p-kælder. Der er ikke dokumenteret, hvilke træ-
materialer der benyttes og der er ikke noget overordnet 
koncept for brug af træ. Der vides heller ikke noget om 
stenproduktet på de nyrenoverede facader. 

Der er ikke noget genanvendelseskoncept i Danmarksgår-
den. Heller ikke for genanvendelse af møbler og materia-
ler. Der foreligger ikke nogle tanker angående ”end of life”.

Der er ikke målt fugt i byggematerialer. Dog er der ikke  
bemærket fugt omkring bygningen, på nær i kælderen ef-
ter en oversvømmelse.  Fugten er kommenteret som et 
problem i kælederen af driften.

Affaldshåndteringen overholder de kommunale krav. Der 
er ikke lavet yderligere planlægning af affaldshåndtering.

Målinger ift. miljørisici fra byggevarer er 
ikke udført. 

Der er ingen byttecentral på Danmarksgården. Der lå-
nes visse ting ud, men der er ikke noget system for ud-
låning. Mange beboere ved heller ikke, at de kan låne 
ting af bestyrelsen.

- 37 %
- Bygningens materialer, affaldssortering samt genbrug

Danmarksgården har sortering af affald og overholder de kommunale krav. Der 
er dog problemer med, at drift bruger meget tid på at eftersortere beboernes 
affald. Beboerne har et ønske om en byttecentral og mulighed for at øge gen-
brugsmuligheden i bebyggelsen. I dag kan beboerne låne forskellige ting af drift 
og bestyrelse.O
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Er der mulighed for at bytte møbler, maskiner mm. med andre 
beboere?

43 % vurderer, at der er mulig-
hed for at genanvende møbler 
mm. 1/3 ved ikke om der er mu-
lighed for dette.             
De fleste synes der er ringe mu-
lighed for at låne/leje materia-
ler. 

De fleste synes, at materialerne 
i Danmarksgården er relativt ro-
buste og holdbare.

Materiale på Danmarksgårdens trappetårne.
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Meget dårlig: 1       66 %
         2       14 %
         3       16 %
         4       0 %
Meget god:     5       4 %

  

Der er ikke noget vandkoncept i DKG. Der benyttes heller ikke regnvand til eks. vandning af blomster eller lign.

KORTLÆGNING 
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REGISTRERING

Drift oplyser om problemer med urin i opgange. Der 
observeres, at mange af opgangene er slidt og grundig 
rengøring er svær. Det er ikke nemt at komme rundt 
og gøre rent i fællesområder og opgange. Der er ikke 
etableret olieudskiller ved p-dæk.

Der er ikke noget vandkoncept i Danmarksgården. Der 
benyttes heller ikke regnvand til eks. vandning af blom-
ster eller lignende.

66 % af de besvarende siger, at 
der er meget lidt benyttelse af 
regnvand i Danmarksgården. 

I følge spørgeskemaet tænker 
beboerne en del på at spare på 
vandet. Dog betaler de stadig 
et fast månedtlig beløb, og kan 
dermed ikke styre prisen på 
deres forbrug.
De fleste er ikke tilfredse, med 
et fast beløb for vandforbru-
get. 40 % er dog tilfredse mens 
19 % ikke har en holdning til 
det.

- 18 %
- Vandforbrug og bygningens rengøringsvenlighed

Årligt vandforbrug:
ca. 30050 m3

Årligt varmtvandsforbrug:
ca. 9300 m3

Vandforbrug pr. lejemål:
ca. 290 l/døgn
(30 % højere end landsgennemsnit-
tet)

Danmarksgården har områder der er svære at gøre rent.          
Flere steder er der problemer med lugt og snavs. Der er ingen 
regnvandsopsamling til eksempelvis vanding af blomster eller 
vaskeriet. Beboerne tænker dog på at spare på vandet, selv om 
der afregnes et fast beløb for vandforbruget i Danmarksgården.O
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er Lejemålene i Danmarksgården, har ikke individuel    
måling af vandforbruget.
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Afdelingen bruger i gennemsnit, over 6 år 146 kr/m2 til 
planlagt vedligehold og 52 kr/m2 til akut. I V&S prisbogen 
er der 2 erfaringstal: høj og middel. Her er høj: 153 kr/m2 
til planlagt og 30 til akut mens middel er 76 til planlagt og 
15 til skut. Dvs. at Danmarksgården ligger i den høje ende 
med en sum på konto 115 og 116 på i alt 198 kr/m2. 
Til sammenligning er gennemsnittet for alle almene eta-
geboliger i Danmark i år 2014 74 kr/m2. 
(kilde http://boligstat.dk/regnstat)

De fleste af beboerne tæn-
ker over udgifterne til drift 
og vedligehold. Dog er der 
en middel bedømmelse af, 
hvor godt bygningen passes 
på.

- 58 %

Bygningerne er bærende betonkonstruktioner og dæ-
kelementer, således at bærende konstruktioner er let til-
gængelige. Dog har bebyggelsen også en parkeringskæl-
der med et "tag" som kaldes soldækket. De bærende 
konstruktioner er knap så tilgængelige her. 

Der registreres let tilgængelige installationer i varme-
central på stueniveau. Der vurderes dog at være dårlig 
tilgængelighed på badeværelser.

Maling
1%

Tag
33%

Vinduer og døre
4%

Pumper og låse
1%Installationer

40%

Indvendige overflader
5%

Flyttelejligheder
6%

Vaskeri
4%

Hårde hvidevarer
5%

Diverse
1%

FORDELING AF VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER OVER 10 ÅR

- Levetid for bygningsmaterialer og renoveringsomkostninger

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Planlagt vedligeholdelse 2.549.000 3.181.000 1.711.000 1.696.000 8.331.000 1.022.000 1.762.000 1.212.000 1.162.000 12.572.000
Henlæggelser 2.350.000 2.600.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
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Danmarksgården planlagte vedligeholdelse og henlæggelser over 10 år

Danmarksgården har relativt høje drift- og vedligeholdelses-
omkostninger, sammenlignet med andre almene etageboliger 
i Danmark. Der er varierende tilgang til installationer og kon-
struktioner, hvilket kan besværliggøre rengøringsvenligheden 
og dermed øge omkostningerne til vedligehold. O
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Ved hjælp af dataloggere er der registreret temperatu-
rer i 3 forskellige boliger. Der er vha. disse ikke opdaget 
nogle problemer med kolde temperaturer. Datalogger-
ne har hovedsagligt logget i sommerperioden. Her har 
der været små tendenser til høje temperaturer, men 
kun i korte perioder. 

Der er ikke foretaget VOC-målinger i boligerne. Bebo-
erne vælger selv deres møbler, hvilket gør det svært 
at kontrollere ift. indbo. Det vides ikke, om der stilles 
krav til valg af maling m.m.  Ventilationssystemet er et 
udsugningsanlæg med friskluftventiler i vinduer. Luft-
skiftet er målt til ca ½ ggr/h. Der er ikke emhætte i 
boligerne. Visse har selv installeret en med filter.

På fællesområderne er der gode dagslysmuligheder. 
Der er ikke skygge over det hele, og dækket tilbyder 
rigelige solmuligheder. På p-dækket er der dog mangel 
på dagslys. Enkelte steder, hvor der ikke er åbninger 
til dækket, kommer der slet ikke dagslys. I boligerne 
måles en gennemsnitlig dagslysfaktor på ca. 2 %. 
Bygningen ligger orienteret øst/vest. Da lejlighederne 
for det meste har rum til begge sider, opnås der sollys 
i flere timer af døgnet. I hvert fald opnås der sollys i 4 
h i døgnet i boligerne. 

Målinger for støj er ikke foretaget. Der opleves dog 
ikke nogle store gener med støj, hverken ved registre-
ring eller ud fra beboernes eller driftens forklaringer. 

Der er almindelig styring på radiator og ingen anden 
styring af indeklimaet. Det er i visse tilfælde svært at 
komme til selve reguleringen af radiatorer. 
Solafskærmning vælges selv af beboere og dermed 
også styringen af den.

Radiatorer er hængt 15 cm over gulv.  Toiletter er ikke 
væghængte og der er flere områder, hvor det er be-
sværligt at gøre rent.  
Der er mulighed for selv at rense udsugning på bade-
værelse. Øvrigt vurderes mere besværligt at rengøre.

- 70 %
- Temperatur, luftkvalitet og indeklimastyring mm. i boligerne

Fu
gt

Der er lavet termofotografering i boligerne for at un-
dersøge eventuelle kuldebroer. Her er det i sær i gavl-
lejligheder, kuldebroer i hjørner og ved vinduer. 
I nogle lejligheder er der registreret skimmelvækst 
i badeværelser. Der er informeret om at det i sær er 
gavllejligheder, der har problemer med dette.
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Datalogning i bolig

Luftfugtighed [%]

Temperatur[°C]

Indeklimaet i Danmarksgården vurderes til at være ok. Ved undersøgelser er der ikke be-
mærket problemer med fugt eller overtemperaturer, og der er gode dagslysmuligheder 
i boligerne. Termofotografering viser tendenser til kuldebroer ved vinduer samt i gavle. 
Der er også informeret problemer med skimmel i disse lejligheder.  Beboerne er dog   
generelt tilfredse med indeklimaet i deres boliger jfr. spørgeundersøgelsen.O
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Ja        43,4 %
Nej        47,2 %
Ved ikke        3,8 %
Andet        5,7 %

Oplever du støj fra de tekniske installationer?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
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Ja        25 %
Nej        67,3 %
Ved ikke        7,7 %

  

Størstedelen af de besvarende 
er tilfredse med temperaturen, 
også om sommeren. Der er få 
(ca. 13 %) der ikke er tilfredse 
og som vurderer temperatur-
forholdene i boligen negativt. 
Det samme er gældende for 
vinterperioden. Her er der dog 
lidt flere utilfredse bedømmel-
ser.

Der er ikke mange som er ge-
neret af træk. 25 % er generet 
og 8 % ved ikke.   
De fleste er tilfredse med luf-
ten i boligen. 82 % synes ikke at 
luften er tung/indespærret og 
øvrige har ingen vurdering af 
det eller synes, at luften virker 
tung eller indespærret i deres 
bolig. Der vides dog ikke noget 
om leveforholdene i boligerne, 
hvor vurderingen er negativ.

Størstedelen er tilfredse med 
dagslyset. Dog synes ca.  7 %  
ikke, at dagslyset er tilfredsstil-
lende.  Der vides ikke noget om, 
hvilken etage disse bedømmel-
ser er fra.
Der er lidt variation i besvarel-
serne om den visuelle komfort. 
De fleste synes at udkigsmulig-
hederne er gode, mens en del 
ikke har nogen holdning til det. 

De fleste er ikke generet af støj 
fra naboer og lignende. Dog er 
der er marginel forskel i for-
hold til de 43 % der synes, at 
støj kan være en gene i boliger-
ne. 
For de tekniske installationer 
oplever 75 % ikke nogle gener 
ift støj. 
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Føles luften fugtig i boligen?

Over halvdelen af de besvaren-
de er tilfredse med styrings-
muligheden af indeklimaet i 
boligerne. Også betjeningsven-
ligheden er tilfredsstillende for 
de fleste. Øvrige besvarelser er 
spredt mellem den neutrale og 
lidt negative holdning til betje-
ningsmuligheden.

Der er en middel til god vurde-
ring af rengøringsvenligheden i 
boligerne.

Meget få af de besvarende vur-
derer luften i boligen som fug-
tig. Ca 4 % har vurderet luften 
som fugtig, mens 83 % er enige 
i at der ikke bemærkes fugtig 
luft i boligerne.

Ventilations-løsninger i Danmarksgården
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Hovedstierne på Danmarksgården er meget lige og åbne. 
Der er enkelte nischer mod indgangspartiet, der danner 
skjulte hjørner og områder. Nogle af de grønne områder 
danner skjulte højrner og ringe oversigt. Parkeringsdæk-
ket bemærkes at være meget mørkt, også i dagtimerne. 
Søjlerne skaber skjulte områder og et begrænset over-
blik. Der er videoovervågning visse steder i bygningen. 
Opgangene åbnes via dørtelefon.

Mange kender ikke til brandredningsforholdene, selv-
om der er opslag der viser udgange mm. Det formodes 
dog, at de gældende regler for brandredningsforhold er 
opfyldt.

Drift synes ikke at affaldshåndteringen fungerer, da de 
efterfølgende skal stå og sortere det meste af skraldet. 
Beboerne vil gerne have mere beskrivelse af sorterings 
mulighederne, men synes ellers det fungerer ok. 
Der er ikke registreret skrald i området. Dog står der 
mange efterladte ting i skralderum, som beboerne selv 
skulle sørge for blev sendt til storskrald mm.

Der er faldsikring i forbindelse med opsætning af sol-
celler. 

- 59 %
- Tryghed og sikkerhed i bygningens område
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          Ja        64,2 %
        Nej        30,2 %
Ved ikke        5,7 %

De fleste synes at sikkerheden 
i området er ok. 20 % er neu-
tralt stillede til sikkerheden og 
meget få synes sikkerheden er 
dårlig eller ringe.  
Vurderingen af overbliksmulig-
hederne er meget spredt. 44 % 
synes overblikket er godt og 24 
% synes det er middel. Få synes 
der er ringe overblik i området.

Over 88 % vurderer, at affalds-
håndteringen fungerer.  
64 % synes der er rent og ryd-
deligt på Danmarksgårdens 
områder.
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Kender du reglerne for brandredningsforholdene?

Meget få kender til brandred-
ningsforholdene. 67 % kender 
ikke til dem.

Danmarksgården har aflåst p-kælder og video overvågning flere steder. På fælles-
områderne er der generelt oplyst og god sigtbarhed. Visse steder er der skjulte 
nicher og områder med mere utryghed. Der er et stort ønske fra beboerne om 
afspærring vha. port op til ”dækket”.  Få beboere kender til brandredningsforhol-
dene i Danmarksgården.O
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Der er flere forskellige sociale gruppearrangemeneter hver uge. Der har været en ungdomsgruppe med lektioehjælp. Der vides ikke om dejn stadig 
kører.
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REGISTRERING

Der findes en drift- og vedligeholdelsesplan som er til 
rådighed/uddelt til relevante parter.
Tegninger af byggeriet eksisterer, dog er de svære at få 
fat i. Der er også usikkerhed blandt drift om, hvor de er.
En brugerhåndbog eller et velkomstbrev deles ud til be-
boerne (ifølge drift). Men det er usikkert, hvor mange af 
beboerne der beholder det. En større og mere generel 
brugerhåndbog til drift vides ikke om eksisterer.

Der er opslagstavler i alle opgange, hvor drift, bestyrel-
sen samt beboere kan sætte information op omkring 
arrangementer mm. De webbaserede informationer (fa-
cebook og hjemmeside) informerer om de fælles arran-
gementer. Det er usikkert, hvor ofte opdatering af disse 
foretages.

Der er flere forskellige sociale gruppearrangementer og 
tilbud i Danmarksgården. Lektiehjælp, kvindeklub, dren-
geklub, café for seniorer og jularrangement for enlige er 
kun nogle af tilbudende for beboerne. Danmarksgården 
er præget af mange frivillige, der gerne bidrager til det 
sociale fælleskab i Danmarksgården.

- 53 %
- Organisationer og koncepter for bygningens drift

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
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De fleste synes at der nogle 
gange inddrages beboere til 
beslutninger om den daglige 
drift. Ca 60 % deltog dog ikke 
i den sidste generalforsamling. 

Der er overvejende positiv ind-
stilling til, om undersøgelser 
som denne bidrager til at gøre 
Danmarksgården bedre.

Der er en drift- og vedligeholdelsesplan til rådighed for relevante parter i Danmarks-
gården. De fleste af beboerne vil dog gerne inddrages mere i beslutninger om den dag-
lige drift. Information til beboerne gives via opslagstavler, på facebook og bygningens 
hjemmeside.  Her kan beboerne også selv bidrage med opslag. Der er flere forskellige 
sociale arrangementer og tilbud til beboerne, samt mange frivillige i Danmarksgården.O
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74 % har ikke benyttet de so-
ciale tilbud.
Størstedelen benytter fæl-
lesvaskeriet. 30 % har dog 
sin egen vaskemaskine.
Det virker til at folk taler 
sammen, når de er i vaskeri-
et. Dog har 23 % svaret, at de 
aldrig taler med naboerne 
nede i fællesvaskeriet.

Danmarksgårdens facade med de lyse stenplader.
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•  Synliggørelse af energiforbrug for  
   at opnå besparelse
•  Planlægning og optimering af drift  
   for at opnå besparelse
•  Øget solcelleareal
•  Måling af hver enkelt boligs  
   forbrug
•  Bedre overvågningskoncept for  
   nemmere styring og optimering af  
   drift
•  Følere på trappebelysning

• Renovering af over�ader så  
  rengøring underlettes
• Udnyttelse af regnvand til vaskeri  
  og vanding af bede
• Behandling af regnvand i faskiner  
  og bassiner, således at overflade      
  vand m.m. reduceres ved store  
  regnmængder
• Sikre depotrum mod skybrud
• Vandmåler til hver enkelt lejlighed

• Vejledning for drift og vedligehold   
  (til beboere og drift)
• Brugerhåndbog til beboere for  
  vejledning om indeklima
• Bedre mulighed for, og adgang til  
  naboinformation
• Flere aktiviteter og genoptagelse af 
  sociale arrangemeneter
• Beskrevet proces for affaldshåndte- 
  ring og genbrugsmuligheder

•  Større fokus på mulighed for  
   genanvendelse af benyttede  
   materialer
•  Bedre synliggørelse af affaldssor 
   tering
•  Systematisering af dokumentation 
   for valgte materialer, til brug ved  
   senere renovering eller lign.
•  Forbedring af storskraldsordning  
   og optimering ift. driftens   
   arbejdsbelastning
•  Etablering af genbrugsrum for  
   bebeoerne
•  Brug af kompostjord til bede

•  Mulighed for andre end beboere                 
   kan benytte/leje lokaler
•  Direkte adgang til fællesområde fra 
   boliger
•  Forbedring og sikring af depotrum
•  Øget lydisolering af boliger
•  Grønne knapper til opgange
•  Renovering af ”Tigergang”

VI
SI

O
N

ER

KONCEPT

Se side:

METODEN METODEN METODEN METODEN METODEN METODEN METODEN METODEN METODEN

METODEN

• Brandredningsøvelser 
• Øget og forbedret information 
  omkring brandredningsforhold
• Øget synlighed af brandrednings- 
  forhold
• Installering af faldsikring på tag
• Bedre lys i depotrum
• Port til sikring af  ”dækket”
• Overvågning i depotrum

• Fokus på udgifter af drift og 
  vedligehold, i ønske om optime- 
  ring og reducering af udgifter
• Benyttelse af materialer med lang  
  levetid
• Øget rengøringsvenlighed ved  
  renovering af overflader, større  
  smudsopsamlingszone ved entré  
  og øget adgang til installationer
• Oplysning omkring driftsomkost-
ninger

72 %

68 %

•  Renovering af gulve
•  Flere grilpladser
•  Mere beplantning  
 • Øget tilgængelighed i 
   fællesområeder

• Afskærmning af altaner med glas
• Information omkring korrekt 
  indeklimaforhold
• Renovering af badeværelse og  
  køkken

72 %

s12-15 s16-21 s22-27 s28-29 s30-33 s34-35 s36-37 s38-43 s44-45 s46-49

•  Bredere cykelstier
•  Forbedring af image
•  El-bil ladestation

75 %

På baggrund af foregående kortlægning samt besvarelser af spørgeskema, er en 
bæredygtighedsprofil stillet op. 
Profilen viser, hvordan Danmarksgården præsterer i dag, i forhold til de 10 kon-
cepter fra BDB-metoden (præsenteret på s. 8-9). Den nuværende bæredygtig-
hedsprofil er vist i de farvede stabler. 
Gennem beboerworkshoppen, der blev afholdt i Danmarksgården, fik beboerne 
mulighed for at drømme og skabe visioner for Danmarksgårdens fremtid. Et ud-
drag af visionerne er præsenteret i de stiplede felter. Visionerne skaber mulighed 
for at øge Danmarksgårdens bæredygtighedsprofil, og niveauet der er muligt at 
opnå, hvis visionerne realiseres jfr. planen på s. 54.
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20XX ...

BÆREDYGTIG HANDLINGSPLAN
Tidslinje

2016

Visioner

Planlagte drift- og vedligeholdelsesopgaver

• Beplantning
• Tagreparatio-

ner
• Vaskemaskiner 

+ tørretumbler

• Rep. lunke 
gangsti

• Maling af      
mellemgange

• Blandingsbatte-
rier

• Varmeveksler 
udskift

• Maling af 
”Tigergang”

• Udsk. hårde 
hvidevarer

For neden vises den samlede bæredygtige handlingsplan for Danmarksgården 
præsenteret i en grafisk form.

Den bagvedliggende bæredygtige handlingsplan er udarbejdet ud fra kortlæg-
ningen af bebyggelsens nuværende bæredygtighedsprofil samt beboernes visi-
oner. 
Den bæredygtige handlingsplan har dermed ikke været igennem en workshop 
eller brainsstorm med kortlægning af yderligere ønsker og behov. På sigt, og hvis 
økonomien tillader det, kan handlingsplanen udbygges med yderligere ønsker. 

Tidslinjen viser et udpluk fra handlingsplanen af de tiltag, der foretages i løbet 
af de næste 10 år. Beboernes visioner, der udføres pågældende år, er symboli-
seret sammen med vedligeholdelsesplanen aktiviteter. På denne måde kan et 
overblik skabes over, hvornår visionerne dvs. forbedringer udføres og hvordan 
sammenhænget med vedligeholdelsesplanen er.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Flere             
cykelparke-
ringspladser

Kompostjord 
til bedene

Flere             
grillpladser

Info om              
genanvendelse og 
affaldssortering

Synliggørelse 
af energifor-
brug

Maling af 
ejendom

Bedre belysning i 
”Tigergang”

Bytterum

Udendørs             
motionsredskaber

Renovering af        
indgangsparti

Tagvand til vanding 
af bede Regnvandsbeholder 

til vanding, vaskeri 
og bilvask

Føler til repos og 
trappebelysning

• Rep. asfalt 
garage

• Udsk.              
baderumsgulve

• Mont. kv/vv 
brugsv. målere

• Radiatorudskift
• Service         

dørpumper

• Renov. varme-
central/klima-
komp/pumper

• Traktorer udsk.

• Maling af       
”Tigergang”

• Tagrepreation
• Blandingsbat-

terier

• Maling af         
reposer

• Maling af       
mellemgange

• Karme ved skift 
af elkontakt

• Ny tagbelægning
• Blandingsbatterier
• Rep. skabe

• Bord-bænke    
udearealer

• Service            
drænpumper

• Legeplads service
• Udskift postkasser
• Afløb fra dækket

Bedre fjernelse af 
graffiti

Kodeadgang til     
fælles- og affalds-
rum

Overvågning i 
depotrum

2025

Port/låge til 
dækket

Bedre 
udluftning i 
depotrum

Grus istedet for 
salt ved frostvejr
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BÆREDYGTIG HANDLINGSPLAN

Danmarksgårdens 10 årige handlingsplan for bæredygtighed Budgetår: 01.01.17 - 31.12.2017 Dato: 24.10.2016
FINAL med bestyrelsens kommentater inkl. Bruttoareal: 22248

Afd. nr.: 2030, Vodroffs Tværgade, Frederiksberg
Nr. Aktivitetsbeskrivelse ift. BDB-koncepterne Prioritet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Senere Sum
00 GEOGRAFI

Visioner: 0 10.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00.1 Skabe grøn profil for bedre image 1 10.000 10.000
00.2 Udgang/gennemgang til Gl. Kongevej 2 50000 50.000
00.3 Elbil ladestandere 3 stk 2 45.000 45.000
00.4 Bredere cykelstier 2 0 0
01 HOVEDGREB

Visioner: 0 340.000 20.000 0 15.000 80.000 0 0 0 0 0
01.1 Regler angående ophold på fællesarealer 1 0 0
01.2 Flere grilpladser 2 20.000 20.000
01.3 Flere cykelparkeringspladser 1 40.000 40.000

01.5 Mere beplantning på dækket (roser, buske og 
træer) 0 0

01.6 Bedre oprydning 0 0
01.7 Oprydning af kælderrum 0 0
01.9 Overdækning samt varme ved udendørsarealer 2 15.000 15.000
01.10 Motionsredskaber til udendørs 2 80.000 80.000
01.11 Kælderrumsvægge som stålburer 1 300.000 300.000
01.12 Nye vinduer ved altaner 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

01.13  Rep. asfalt garage  30.000 30.000 30.000 90.000
01.14  Rep. lunke gangsti 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
01.15  Hundegård 40.000 40.000
01.16  Borde-bænke udearealer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
01.17  Service drænpumper 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000
01.18  Legepladsudstyr/service 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
01.19  Beplantning  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000
01.20  Gartnerhjælp 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 135.000
01.21  Mal. Altanpart vinduer 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 945.000
01.22  StoreVinduer i stue 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 290.000
01.23  altandøre 7 sal 50.000 50.000 100.000
01.24  Døre/vinduer Blok 3 90.000 90.000
02 STRUKTUR

Visioner: 0 0 0 0 150.000 0 0 100.000 0 250.000 0
02.1 Grønne sluk-alt-knapper til alle boliger 2 250.000 0 250.000

02.3 Maling samt bedre belsyning ved garagepassage - 
bygning 5 1 50.000 50.000

02.4 Maling af indgangsparti + ejendom udenfor 1 100.000 100.000
02.5 Renovering af indgangsparti i glas 2 100.000 100.000
02.6 Renovering af gulve 2 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

02.7  Maling af tigergang 5.000 5.000 5.000 5.000 200.000 5.000 225.000
02.8  Ny Tagbelægning  11.500.000 11.500.000
02.9  Tagreperationer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000
02.10  Udsk. baderumsgulve 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000
02.11  Gulvbelægn. Lejl. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000
02.12  udsk. loftplader 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000
02.13  Flyttelejligheder 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2.250.000
02.14  Baderumshylder udsk. 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 330.000
02.15  Terrazzogulve indgang blok 3 og 5 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000
02.16  Gulvbelægn. Selskabslokale 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000
02.17  Maling af reposer 150.000 150.000
02.18  Maling af trappeopgange 0
02.19  Maling af mellemgange 10.000 10.000 20.000
03 LCA ENERGI

Visioner: 0 0 0 20.000 0 0 0 0 80.000 0 1.000.000
03.1 Reducere fællesudgifter 0 0 0
03.2 Nye termostater til radiatorer 2 500.000 500.000
03.3 Opgørelse af forbrug pr. lejlighed - 0 0
03.4 Tætning af døre/vinduer 2 0
03.5 Synliggørelse af energiforbrug 1 20.000 500.000 520.000
03.6 Følere på repos og trappebelysning 2 80.000 80.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

03.8  Mont. Kv/vv brugsv.målere 1.000.000 1.000.000
03.9  Renov. Varmecentral/klimakomp/pumper 150.000 150.000
04 MATERIALER

Visioner: 0 15.000 20.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0
04.1 Info om muligheder for genanvendelse 1 10.000 10.000
04.2 Bedre synliggørelse af affaldssortering 1 10.000 10.000
04.3 Større og mere effektive skralderum 2 0 0
04.4 Kompostjord benyttes til bedene 1 15.000 15.000
04.5 Bytterum opføres 1 50.000 50.000
04.6 Bæredygtig cement 2 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

04.8  Udsk. hårde hvidevarer 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.650.000
04.9  Rep skabe 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000
04.10  Udskift. postkasser 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000
04.11  Vaskemaskiner  700.000 700.000
04.12  Tørretumbler 4 200.000 200.000
04.13  Strygerulle 2 100.000 100.000
04.14  Traktorer udsk. 600.000 600.000
05 VAND

Visioner: 0 0 0 0 5.000 0 0 0 40.000 90.000 2.000.000
05.1 Regnvandsbeholder til vanding, bilvask, vaskeri 2 90.000 90.000
05.2 Flytning af vand fra tage til bede 2 40.000 40.000
05.4 Vandforbrug pr. lejlighed 0 1.000.000 1.000.000
05.5 Depotrum sikres mod vand (skybrud) 0 0
05.6 Vandmåler til hver enkelt lejlighed 0 1.000.000 1.000.000
05.7 Oplysning om konsekvenser af bio-forurening 2 5.000 5.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

05.8  Kontraventil/spildevandspumpe 60.000 60.000
05.9  Afløb fra dækket 50.000 50.000
05.10  Blandingsbatterier 150.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 735.000
05.11  Wc og håndvask 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000
05.12  V.v.beholdere+ primær tilpasn. 100.000 100.000
05.13  Udsk. Stigstreng brugsvand 5.500.000 5.500.000
05.14  Varmevekslere udsk. 100.000 100.000
06 LCC ØKONOMI

Visioner: 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
06.1 Bedre fjernelse af grafitti 2 10.000 10.000

06.2 Synliggørelse af budget for fjernelse af 
grafitti/hærværk 1 0 0

06.3 Synliggøreæse af budget for rengøring der ligger 
ud over det normale 1 0 0

06.4 Generel oplysning omkring driftsomkostninger 1 0 0

Udført af: BDB-METODEN v/Zeynel Palamutcu
0=med i vedligeholdelsesplan  1=højt prioriteret  2=lavt prioriteret

07 INDEKLIMA
Visioner: 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.000

07.1 Reglmæssige tjek mht. betjening af indeklima 2 25.000 25.000
07.2 Renovering af badeværelse og køkken 0 0
07.3 Øget vedligehold af gulve og paneler i boliger 0 0
07.4 Afskærmning af altaner med glas 2 1.000.000 1.000.000
07.6 Bedre udluftning i depotrum 1 50.000 50.000
07.7 Information om korrekt indeklimaforhold 1 10.000 10.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

07.9  Radiatorudskift. 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 280.000
07.10  Rensning kanaler 100.000 100.000
07.11  Ventilationsmotore 150.000 150.000
08 SIKKERHED & SUNDHED

Visioner: 0 75.000 15.000 65.000 0 5.000 120.000 15.000 15.000 75.000 1.850.000
08.1 Renovering / gennemgang af alle låse 0 0 0
08.2 Tætte hoveddøre ift. brand (røg) 2 800.000 800.000
08.3 Bedre oprydning 0 0 0
08.4 Bedre skiltning på affaldscontainere 2 5.000 5.000
08.5 Brandredningsøvelse og 1.hjælpskursus 2 5.000 5.000

08.6 Reparation af alarmer (skal også virke udenfor 
dørene og nede fra Tigergangen) 0 0

08.7 Fælles rengøringsdag 2 0 0
08.8 Kodeadgang til affaldsrum 1 15.000 15.000
08.9 Kodeadgang til fællesrum 2 15.000 15.000
08.10 Sikring af Tigergangen 2 60.000 60.000
08.11 Reparation af dørklokker og låse 0 0
08.12 Bedre lys i depotrum 0 0 0
08.13 Mere belsyning i trappeopgange 0 0 0
08.14 Bedre belysning ved hjørner 1 120.000 120.000
08.15 Videotelefon ved opgange 1 500.000 500.000

08.16 Ét nøglesystem til alt (indgang, affald, fællesrum 
mm.) 2 400.000 400.000

08.17 Port/låger til sikring af dækket 1 75.000 75.000
08.18 Grus i stedet for salt ved frostvejr 1 15.000 15.000
08.19 Nøglekort til opgange 1 150.000 150.000
08.20 Overvågning i depotrum 2 75.000 75.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

08.22  Skadedyr 70.000 70.000
08.23  nye affaldskurve 10.000 10.000 20.000
08.24  Reng./vedligh. Affaldscontainere 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000
08.25  Service dørpumper og låsetøj 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000
08.26  Dørpumper 200.000 200.000
08.27  Karme ved skift af elkontakt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000
08.28  Udsk.dørmåtter 50.000 50.000
08.29  Ny belysning garage/kælder 220.000 220.000
08.30  Ny belysning trappeopg. 60.000 60.000 120.000
09 PROCES

Visioner: 0 0 25000 10000 5000 0 0 0 0 0 100000
09.1 Café 1 25000 25.000
09.2 Nye kurve til vaskeriet 1 10000 10.000
09.3 Regler ift brug af vaskeriet 1 0 0
09.4 Bøder ift. brug af vaskeriet 1 0 0
09.5 Skriftlig info i Danmarksgården genoprettet 2 5000 5.000
09.6 Større fælleslokaler 2 100000 100.000
09.7 Arrangementer for bedre naboskab 1 0 0
09.9 Øget informationsmulighed til naboer ved fest 1 0 0

I alt pr. år 1.952.000 2.952.000 1.307.000 1.227.000 7.977.000 1.167.000 1.882.000 1.327.000 1.297.000 12.987.000 6.035.000 40.110.000
Gennemsnit pr. år: 3.407.500 pr. år ~ 153 kr./m² 40.110.000
Her af visioner: 0 490.000 125.000 95.000 175.000 145.000 120.000 115.000 135.000 415.000 6.035.000
Løbende vedligeholdelse pr. år: 550.000 510.000 510.000 1.570.000
Gennemsnit pr. år: 523.333 pr. år ~ 24 kr./m²
Vedligeholdelse, netto i alt pr. år: 2.502.000 3.462.000 1.817.000 1.227.000 7.977.000 1.167.000 1.882.000 1.327.000 1.297.000 12.987.000 16.985.000
Gennemsnit pr. år: 3.564.500 pr. år ~ 160 kr./m²

Den bæredygtige handlingsplan vises her i tabelform. 
Bemærk at nedenstående ikke er en decideret vedligeholdelsesplan, men en 
handlingsplan hvor visionerne (markeret med blåt) anses som forbedringer, og 
bør indgå i en forbedringsplan inkl. finansiering. 

Visse poster kan ikke udføres indenfor en årræke af 10 år, hvorfor der i skemaet 
er afsat et beløb til eftertiden.
Beboernes ønsker fra ”beboerworkshoppen” er indtastet med blå tekst og et 
skønnet beløb er afsat. Formålet med denne metode at synliggøre om nogle af 
vedligeholdelsesopgaverne kan kombineres med visioner/forbedringerne.   

Danmarksgårdens 10 årige handlingsplan for bæredygtighed Budgetår: 01.01.17 - 31.12.2017 Dato: 24.10.2016
FINAL med bestyrelsens kommentater inkl. Bruttoareal: 22248

Afd. nr.: 2030, Vodroffs Tværgade, Frederiksberg
Nr. Aktivitetsbeskrivelse ift. BDB-koncepterne Prioritet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Senere Sum
00 GEOGRAFI

Visioner: 0 10.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00.1 Skabe grøn profil for bedre image 1 10.000 10.000
00.2 Udgang/gennemgang til Gl. Kongevej 2 50000 50.000
00.3 Elbil ladestandere 3 stk 2 45.000 45.000
00.4 Bredere cykelstier 2 0 0
01 HOVEDGREB

Visioner: 0 340.000 20.000 0 15.000 80.000 0 0 0 0 0
01.1 Regler angående ophold på fællesarealer 1 0 0
01.2 Flere grilpladser 2 20.000 20.000
01.3 Flere cykelparkeringspladser 1 40.000 40.000

01.5 Mere beplantning på dækket (roser, buske og 
træer) 0 0

01.6 Bedre oprydning 0 0
01.7 Oprydning af kælderrum 0 0
01.9 Overdækning samt varme ved udendørsarealer 2 15.000 15.000
01.10 Motionsredskaber til udendørs 2 80.000 80.000
01.11 Kælderrumsvægge som stålburer 1 300.000 300.000
01.12 Nye vinduer ved altaner 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

01.13  Rep. asfalt garage  30.000 30.000 30.000 90.000
01.14  Rep. lunke gangsti 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
01.15  Hundegård 40.000 40.000
01.16  Borde-bænke udearealer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
01.17  Service drænpumper 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000
01.18  Legepladsudstyr/service 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
01.19  Beplantning  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000
01.20  Gartnerhjælp 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 135.000
01.21  Mal. Altanpart vinduer 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 945.000
01.22  StoreVinduer i stue 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 290.000
01.23  altandøre 7 sal 50.000 50.000 100.000
01.24  Døre/vinduer Blok 3 90.000 90.000
02 STRUKTUR

Visioner: 0 0 0 0 150.000 0 0 100.000 0 250.000 0
02.1 Grønne sluk-alt-knapper til alle boliger 2 250.000 0 250.000

02.3 Maling samt bedre belsyning ved garagepassage - 
bygning 5 1 50.000 50.000

02.4 Maling af indgangsparti + ejendom udenfor 1 100.000 100.000
02.5 Renovering af indgangsparti i glas 2 100.000 100.000
02.6 Renovering af gulve 2 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

02.7  Maling af tigergang 5.000 5.000 5.000 5.000 200.000 5.000 225.000
02.8  Ny Tagbelægning  11.500.000 11.500.000
02.9  Tagreperationer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000
02.10  Udsk. baderumsgulve 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000
02.11  Gulvbelægn. Lejl. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000
02.12  udsk. loftplader 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000
02.13  Flyttelejligheder 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2.250.000
02.14  Baderumshylder udsk. 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 330.000
02.15  Terrazzogulve indgang blok 3 og 5 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000
02.16  Gulvbelægn. Selskabslokale 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000
02.17  Maling af reposer 150.000 150.000
02.18  Maling af trappeopgange 0
02.19  Maling af mellemgange 10.000 10.000 20.000
03 LCA ENERGI

Visioner: 0 0 0 20.000 0 0 0 0 80.000 0 1.000.000
03.1 Reducere fællesudgifter 0 0 0
03.2 Nye termostater til radiatorer 2 500.000 500.000
03.3 Opgørelse af forbrug pr. lejlighed - 0 0
03.4 Tætning af døre/vinduer 2 0
03.5 Synliggørelse af energiforbrug 1 20.000 500.000 520.000
03.6 Følere på repos og trappebelysning 2 80.000 80.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

03.8  Mont. Kv/vv brugsv.målere 1.000.000 1.000.000
03.9  Renov. Varmecentral/klimakomp/pumper 150.000 150.000
04 MATERIALER

Visioner: 0 15.000 20.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0
04.1 Info om muligheder for genanvendelse 1 10.000 10.000
04.2 Bedre synliggørelse af affaldssortering 1 10.000 10.000
04.3 Større og mere effektive skralderum 2 0 0
04.4 Kompostjord benyttes til bedene 1 15.000 15.000
04.5 Bytterum opføres 1 50.000 50.000
04.6 Bæredygtig cement 2 0 0

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

04.8  Udsk. hårde hvidevarer 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.650.000
04.9  Rep skabe 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000
04.10  Udskift. postkasser 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000
04.11  Vaskemaskiner  700.000 700.000
04.12  Tørretumbler 4 200.000 200.000
04.13  Strygerulle 2 100.000 100.000
04.14  Traktorer udsk. 600.000 600.000
05 VAND

Visioner: 0 0 0 0 5.000 0 0 0 40.000 90.000 2.000.000
05.1 Regnvandsbeholder til vanding, bilvask, vaskeri 2 90.000 90.000
05.2 Flytning af vand fra tage til bede 2 40.000 40.000
05.4 Vandforbrug pr. lejlighed 0 1.000.000 1.000.000
05.5 Depotrum sikres mod vand (skybrud) 0 0
05.6 Vandmåler til hver enkelt lejlighed 0 1.000.000 1.000.000
05.7 Oplysning om konsekvenser af bio-forurening 2 5.000 5.000

0
Fra nuværende vedligeholdelsesplan: 0

05.8  Kontraventil/spildevandspumpe 60.000 60.000
05.9  Afløb fra dækket 50.000 50.000
05.10  Blandingsbatterier 150.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 735.000
05.11  Wc og håndvask 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000
05.12  V.v.beholdere+ primær tilpasn. 100.000 100.000
05.13  Udsk. Stigstreng brugsvand 5.500.000 5.500.000
05.14  Varmevekslere udsk. 100.000 100.000
06 LCC ØKONOMI

Visioner: 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
06.1 Bedre fjernelse af grafitti 2 10.000 10.000

06.2 Synliggørelse af budget for fjernelse af 
grafitti/hærværk 1 0 0

06.3 Synliggøreæse af budget for rengøring der ligger 
ud over det normale 1 0 0

06.4 Generel oplysning omkring driftsomkostninger 1 0 0

Udført af: BDB-METODEN v/Zeynel Palamutcu
0=med i vedligeholdelsesplan  1=højt prioriteret  2=lavt prioriteret



Bæredygtig handlingssplan
Tekniske vedligeholdelsesplaner interesserer sjældent beboerne. Med projektet kortlægges 
den nuværende bæredygtighed, således at beboerne via workshops får et bedre grundlag for 
at vurdere fremtidige investeringer og måske slå 2 fluer med et smæk; opnå vedligehold og 
bæredygtighed. 

Denne rapport, er udarbejdet af DOMINIA AS Rådgivende ingeniører vha. BDB-metoden ApS 
for Danmarksgården v/Lejerbo, som et værktøj der skal hjælpe bebyggelsen opfylde beboer-
nes visioner for fremtidens bæredygtige boliger. 

 www.dominia.dk
For mere info: 
www.bdb-metoden.dk www.lejerbo.dk
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