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LUFTFOTO      STAMDATA

OVERORDNET TIDSLINJE MED DE VIGTIGSTE ÅRSTAL

1968 - Henriksgården opføres
1971 - Institutionsbygninger opføres
1980 - Varmecentraler ombygges/etableres og fjernvarme indlægges
1987 - Vinduer i boligblokke udskiftes til PVC-vinduer og garager udskiftes
1995 - Tagrenovering af alle blokke
2015 - Henriksgården undersøges teknisk med henblik på helhedsplan

STAMDATA
EMNE SUM
Boligantal 332 boliger
Bebygget areal 7.635 m2

Bygningsareal 30.540 m2

Boligareal 29.352 m2

Kælderareal 7.635 m2

Erhvervsareal 1.709 m2

Etageantal 4 stk.
Antal opgange 33 stk.
Antal bygninger 12 stk.
Udhuse, garager m.v. areal 1.144 m2

LEJLIGHEDSFORDELING - eksisterende
Type: M² Antal
1 værelse 39-40 44
2 værelser 53-69 25
3 værelser 84-96 132
4 værelser 101-102 91
5 værelser 113-114 40
I ALT 29.352 332

LEJLIGHEDSFORDELING - fremtidige
Type: M² Antal
1 værelse 39-40 44
2 værelser 53-69 25
3 værelser 84-96 100
3 værelser - med tilgængelighed 84-96 55
4 værelser 101-102 68
4 værelser - med tilgængelighed 113-114 10
5 værelser 113-114 30
I ALT 29.352 332
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EKSISTERENDE       BEBYGGELSEN
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OVERSIGT    TILTAG FOR HELHEDSPLAN - EKSTERIØR

TILGÆNGELIGHED

HAVERINDGANGSPARTIER

KARNAP I KØKKENVENTILATION OG TAG

FACADE KARNAP I GAVL 

ALTANER
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01 TAGE

Der vil blive brugt tagpap som ny tagbeklædning, og 
regn, kondensvand, etc. vil blive ledt væk ved begge fa-
cader. De eksisterende nedløbsrør, der i dag er placeret 
i altannicherne og går igennem altanerne, erstattes af 
nye, der placeres både på syd- og nordfacader. 

Bebyggelsens flade tage kan med fordel ændres til en 
lav, dobbeltsidet tagopbygning (minimumsfald på 1/40), 
så regnvand, etc. løber lettere af og holdbarheden på 
taget forlænges. Visuelt vil bygningerne stadig frem-
stå med deres originale, rektangulære, modernistiske 
formsprog, da den højere (ca. 200 mm) tagopbygning 
gemmes væk bag den nye facade.

Der laves helt ny, mekanisk ventilation i lejlighederne, 
og der vil i den forbindelse blive placeret et nyt venti-
lationsanlæg på taget. Så vidt det er muligt, vil  ventila-
tionsaggregaterne og den nødvendige rørføring blive 
gemt væk i mindre ventilationshuse, så bebyggelsen 
ikke skæmmes. 

På taget vil der også blive stillet et solcelleanlæg! Og en-
ergien fra solcellerne vil blive benyttet til driften af be-
byggelsens fælles installationer - Det vil sige ventilation, 
fælles belysning, fælles vaskerier, brugsvandspumper 
med videre. Dette vil både reducere de samlede drifts-
udgifter og påvirke CO2-regnskabet positivt.
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02 YDERVÆGGE   

VISUALISERING AF GÅRDRUM 

I forbindelse med udvendig efterisolering af bebyggelsen, 
etableres der ny facadebeklædning i hvid, mat fiberbe-
ton. Konstruktionen udføres ventileret, på et underlag af 
modulopbyggede træelementer. Fiberbetonpladerne inkl. 
ophæng samt efterisolering på 200 mm giver en forøgelse 
af facaderne på ca. 280 mm.

Gevinsten ved en gennemgående facadeisolering - der 
blandt andet energioptimerer, øger komforten i boligerne 
og forebygger vækst af skimmelsvamp - er, at hele bebyg-
gelsen vil fremstå visuel mere attraktiv!

Den karakteristiske, modernistiske betonbebyggelse vil 
stadig fremstå i sine oprindelige betonmoduler, eftersom 
principperne i det simple, modulære byggesystem respek-
teres og gentages i den nye facade. 
De gamle, kendte betonfacader vil genopstå i en ny, 
forbedret version.  Med ny viden og teknologi kan 
betonpladen nu udføres i 12 millimeters tykkelse. Fiberbe-
tonens glasfiberarmering erstatter den gamle jernarmer-
ing, som ofte er skyld i revner og større brudte flader, der 
for eksempel i dag ses som større nedfaldende hjørner. 
Fiberbetonpladerne fremtidssikrer bebyggelsen og elimi-
nerer fremtidige udbedringer af de i forvejen konstaterede 
skader i betonelementerne.
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03 DØRE OG VINDUER

De nuværende vinduer og yderdøre har en ret begrænset 
restlevetid og bør derfor klart udskiftes i forbindelse med 
gennemførelsen af helhedsplanen for bebygggelsen.

Der udskiftes til 3-lags energivinduer i miljøklasse A - udført 
i træ med en udvendig aluminiumskappe (træ/alu-vinduer). 
Træ/alu-vinduer kræver nemlig kun minimal vedligehold-
else.

Energirudernes glas er udført med en super praktisk 
belægning, som på den ene side sørger for at slippe kort-
bølger igennem, så der kommer varme ind i bebyggelsen 
via sollys, men på den anden side også forhindrer langbølg-
er i at slippe ud, så varmen bliver inde.

Det er både belægningen på glassene og rammen på ener-
givinduet, der er med til at skabe isoleringsevnen. Vinduets 
samlede isoleringsevne udtrykkes ved en U-værdi, som er 
medtaget ved opgørelsen i energimærket.

Ved udskiftning til nye vinduer og yderdøre spares der 
anseelige mængder energi på årsbasis, der opnås en mere 
tæt klimaskærm og boliger lydsikres bedre i forhold til 
trafikstøj m.v.

TRÆ/ALU-VINDUE
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03 DØRE OG VINDUER    KARNAP I GAVL

Karnapper i gavle

Gavlene fremstår i dag som store, lukkede flader, der virker 
kolde og ugæstfri på besøgende i parken mod vest og fra 
parkeringspladsen mod øst. 

Nye glaskarnapper vil give gavlboligerne betydelig mere 
dagslys og bedre udsigt. Samtidig øges trygheden i om-
rådet, da parkeringspladserne langs med banevolden vil 
kunne ses fra bebyggelsen.
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03 DØRE OG VINDUER    KARNAP I KØKKENER

Karnap i køkkener

Der er nøjagtig samme problematik ved facaderne mod 
nord, som der er ved gavlene. Facaden fremstår også her 
meget lukket, så både besøgende og beboere kan komme 
til at føle sig utrygge, når de er i området. 

Karnapperne vil give de lange facader et meget mere 
varieret motiv med lysende fremspring i facaden, og 
beboerne har samtidig mulighed for at se ud og ned langs 
facaderne.



Side11

04 ALTANER

De eksisterende altaner har begyn-
dende betonskader, og de skønnes 
at være en større kuldebro i forhold 
til en total facaderenovering. Dette 
skyldes, at de ligger direkte af på de 
bærende indervægge, hvilket skaber 
en direkte kuldebro på de tre indelig-
gende sider af altanerne. En korrekt 
og effektiv efterisolering omkring de 
eksisterende altaner vil teknisk set 
være umulig, og facadeplader, isoler-
ing samt vindspærre vil lokalt kræve 
omfattende specialløsninger.

Ved at skære de eksisterende altaner 
af kan der laves en gennemgående 
efterisolering af alle tre indeliggende 
facader i altannicherne, og ved at 
lave enkelte huller kan der skabes 
bæringer for nye, lettere altaner.

Nye altaner vil skabe en større visuel 
sammenhæng mellem opholdsrum/

værelser og altaner. 
Med et større vinduesparti uden 
brystning og nye altaner i niveaufri 
højde vil altanerne virke som en 
forlængelse af rummet og skabe en 
mere flydende overgang fra opholds-
rummene.

Det vil være en rigtig god ide at 
forlænge de nye altaner med 500 
mm. De tynde, fremskudte altaner 
vil med de større, åbne nicher skabe 
pauser i de lange facader samt give 
beboerne mulighed for at kigge ned 
langs gårdrummene.

De nye altaner vil helt kontant give 
mere direkte lys på grund af den 
større afstand mellem altanerne, 
niveaufri adgang til altanen, 300 mm 
øget vindueshøjde, 500 mm dybere 
altan og gøre det muligt at møblere 
altanen med 4 - 6 spisepladser. 

For at tilgodese det store ønske om 
glasinddækning af altanerne kan 
hver beboer vælge at tilkøbe glasaf-
skærmning, der så monteres i flugt 
med den nye facade. Glaspartierne 
forlænger sæsonen, hvor man kan 
opholde sig på altanerne.

Indvendigt vil altannicherne blive 
foret med douglasgran eller gran, der 
overfladebehandles med transparent 
træbeskyttelse.  Herved vil lyset, der 
falder ind i lejlighederne, blive farvet 
af træbeklædningen på altanerne og 
blive mere blødt.

Der anvendes træ med en god mil-
jøprofil, og da altanerne ligger godt 
beskyttet mod vejr og vind, vil der 
kun være minimal periodisk vedlige-
hold.

Altan med lukket glasinddækning og sejldug

Altan med lukket glasinddækning

Altan med åben glasinddækning



04 ALTANER
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Adresse: Gavl/facade der vender mod: 
Vigerslev Vænge 60 st. tv. Sydvest. 
Konklusion: 
Dårlig evt. manglende isolering i lofthjørnet i altanen som foto viser.   
 
  

Dato: Fil nr.: 
04-03-2015  IR_DirA_0054.jpg  
Udetemperatur: 1.6 °C  
Rel. Luftfugt ude: 90.0 %  

Måling: Arial 1-Spot 2 
Arial 1: 8.4 °C   
Spot 2: -2.6 °C   
Forskel-Resultat: 11.0  oC 
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Eksisterende tværsnit ved altan Fremtidigt tværsnit ved altan



05 ETAGEADSKILLELSER OG LEJLIGHEDSSKEL
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Der er forskel på, hvor god stand overfladerne i trap-
peopgange (fællesområder) er i, men de er generelt slidte 
og trænger til genopfriskning. Som led i den samlede 
forbedring af bebyggelsen bliver trappeopgangene malet. 

Trappeopgangene vil blive malet i lyse farver, og de 
anvendte materialer vil være robuste, langtidsholdbare, 
vaskbare samt Svane-/EU-miljømærkede.



06 FUNDAMENTER OG KÆLDRE
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Kælderydervæggene samt lofterne virker generelt som om, 
de betonmæssigt er i god stand, men spredt forekommer 
der diverse mærker, skrammer m.v. på næsten alle fla-
detyper. Herudover ses der også spredt graffitihærværk, 
og teglstensvæggene i kældrene har generelt pudsaf-
skalninger.

Som led i en samlet forbedring af bebyggelsen sættes 
kældervæggene samt lofterne i stand. Løstsiddende puds 
på teglstensvæggene fjernes, væggene pudses op igen, og 
øvrige væg- samt loftsflader afvaskes. Graffiti fjernes også,  
og efterfølgende bliver både væg- og loftsflader i kældrene 
malet. 

De anvendte malermaterialer skal både være robuste, lang-
tidsholdbare, vaskbare samt Svane-/EU-miljømærkede.

Trapperne ned til kældrene har en del algevækst på van-
gerne. Der ses også nedbrydning af betonen på trin og 
cykelramper. Trapperne til kældrene sættes i stand i det 
omfang, det er nødvendigt, ved først at fjerne løs beton, 
afrense eventuelt rustent armeringsjern og derefter ud-
støbe cykelramper, trappetrin og trappevanger på ny.

Nedgang til kælder

Kælder - pudsafskalning Kælder - graffitihærværkPort - gennemgang - graffitihærværk

Nedgang til kælder - betonskadeNedgang til kælder - algevækst



07 VÅDRUM
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Et af de områder i boligerne, der slides mest, er badeværelserne, 
hvor der er mange tekniske installationer og vandpåvirkningen 
er høj. 

Derfor er det normalt et stærkt fokuspunkt også at få renoveret 
badeværelserne. Størstedelen af badeværelserne i Henriks-
gården står som ved opførelsen i 1971, og badeværelserne bør 
derfor absolut totalrenoveres.

Ved at renovere badeværelserne åbnes der op for en række 
bæredygtighedstiltag til gavn for miljøet men bestemt også for 
driftsudgifterne i de enkelte boliger.

Ved renovering af badeværelserne vil der blive installeret var-
megenvinding på brusevandet. Og der kan på den måde spares 
op til 61 % af energien på opvarmning af brusevandet.

Herudover etableres der også toiletskyl med regnvand, hvor 
regnvandet fra taget opsamles i beholdere og føres frem i sær-
skilte stigstrenge til boligernes toiletter. 

Opsamlet regnvand føres også frem til fællesvaskerierne, hvor 
regnvandet anvendes til tøjvask.

Opsamling af regnvand til toiletskyl og fællesvaskerierne vil - ud 
over at det selvfølgelig er særdeles godt for miljøet samt er en 
god foranstaltning imod skybrud (LAR) - også give en væsentlig 
besparelse på foreningens vandforbrug.

De nye overflader med vådrumssikring i badeværelserne 
nedsætter risikoen for vandskader ved svigt i bygningens 
vådrumskonstruktioner samt reducerer risikoen for udvikling af 
skimmelsvampeangreb.

Herudover vil der i forbindelse med badeværelsesrenoveringen 
blive foretaget udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i bol-
igerne, så  det sikres, at de skjulte rørføringer er i god stand.

Sidst - men ikke mindst - vil de nye tekniske installationer også 
give en besparelse på vandforbruget og på energien til drift af 
pumperne m.v.

Overskudsvand ledes til kloak

Eksisterende badeværelse Varmegenvinding af brusevandet Genvinding af regnvandEks. på nyrenoveret badeværelse (Reference foto)

Regnvand opsamles i tank i 
kældrene



08 AFLØB I JORD OG BYGNINGER
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Faldstammerne udført i støbejern - der generelt er de oprinde-
lige - har typisk en levetid på 50 år og bør her udskiftes. 

I helhedsplanen for Henriksgården indarbejdes en totalud-
skiftning af faldstammerne, hvilket også er helt i tråd med den 
planlagte renovering af badeværelserne. 

Der har været en grundig TV-inspektion af kloakkerne, hvor der 
blev fundet en række  problemer, som kræver, at bebyggelsens 
kloaksystemer bliver renoveret. Det positive er, at kloaksystemet 
så vil kunne holde endnu en årrække, når denne særlige reno-
veringsindsats er gennemført. 

Der foretages udbedring af konstaterede, defekte ledningstræk i 
det omfang, det er nødvendigt. 



09 TEKNISKE ANLÆG
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Når ældre ejendomme energirenoveres, opnår man bedre 
isolerede og mere tætte boliger, hvilket er godt for energien, 
men skidt for udluftningen af boligen! Derfor er det nødvendigt 
at indtænke et effektivt ventilationssystem i bebyggelsen samti-
dig med energirenoveringen planlægges.

Mekanisk ventilation giver en bedre komfort i boligerne ved 
at sikre en bedre varmefordeling samt et optimalt luftskifte. 
Samtidig reduceres risikoen også for skimmelsvampeangreb 
som følge af for fugtig luft i indeklimaet betragteligt, da fugt fra 
madlavning, bad m.m. fjernes og erstattes af forvarmet, frisk luft 
udefra.

Et mekanisk ventilationsanlæg er et aktivt system, der kræver 
energi tilført. Det er et balanceret anlæg, som sikrer, at der 
blæses lige så meget ny, frisk luft ind i boligen, som der suges 
ud, og anlægget har en varmeflade, som forvarmer ind-
blæsningsluften, så trækgener fra anlægget undgås.
Den nødvendige energi til drift af anlægget kan både komme fra 
elnettet og fra et solcelleanlæg.

Det mekaniske ventilationsanlæg placeres på taget med ét stk. 
anlæg pr. opgang.

Udsugning:

- Badeværelse

- køkken 

- bryggers

Frisk luft - tilførsel:

- Stue 

- værelser

Varmeveksler

Frisk luft Luft - udkast



10 UDEOMRÅDER    HAVER
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Udearealerne gøres smukkere og forbedres for at skabe sam-
menhæng mellem bygningsblokkene. Områderne indrettes med 
særlig fokus på at skabe et miljø, som opfordrer til sammenkom-
ster og giver alle en følelse af fællesskab.

Der skal skabes forskellige beplantningsmiljøer med masser af 
plads til leg, og som gør, at alle aldre får lyst til at opholde sig på 
udearealerne. Stisystemerne skal  kunne bruges let af alle, og 
forskellige udfordringer i forhold til tilgængelighed skal løses ved 
at indføre ramper, lave kantstene, niveaufri adgang fra parke-
ringsarealer m.m.

Ud for boligerne i stueetagen skabes terrasser og beboerhaver. 
Som afskærmning af det private udeareal etableres hegn og 
beplantning. Selve siderne på terrasserne/haverne aflukkes med 
beplantning efter beboernes eget valg. Sådan skabes der varia-

tion og ejerskab til beplantningen.
Den endelige planlægning af udearealerne vil ske ved at afholde 
workshops sammen med beboerne, inden projekteringsfasen 
starter, så beboernes indflydelse bliver så stor som mulig.

Udeområderne bør også indrettes med såkaldte affaldsmolok-
ker!
Molokker er et underjordisk affaldssystem, hvor kun 40 % af 
affaldsbeholderen er synlig og kun kræver 20 % overfladeareal i 
sammenligning med et traditionelt affaldssystem. 

Molokkerne er selvfølgelig udformet, så det er muligt at betjene 
moloksystemet fra en kørestol.

Molokkerne er med til at erstatte det affaldssystem med af-
faldsskakte, som blokkene har i dag, da affaldsskakte er meget 

ressourcekrævende - både i forbindelse med afhentning af 
affald, men også i forhold til den daglige drift af ejendommen.
Herudover er affaldsskakte - set ud fra et miljømæssigt synpunkt 
- heller ikke en god løsning, da affaldsskaktene ikke indbyder til 
affaldssortering, hvilket Københavns Kommune opfordrer alle til.

Molokkernes store kapacitet (op til 5 kubikmeter) samt et noget 
større komprimeringsforhold gør, at tømningsfrekvensen kan 
sættes ned i forhold til et traditionelt affaldssystem. En molok 
kan udstyres med et fuldmelder-system, så molokken kun 
tømmes, når den rent faktisk er helt fyldt, og tømningsfrekven-
sen bliver på denne måde så effektiv som mulig, 

Med molokker opnås der en miljømæssig og en økonomisk 
gevinst både for afdelingen og for Kommunen! 

Visualisering af haver til stuelejlighederne



10 UDEOMRÅDER    INDGANGSPARTIER
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Visualisering mod indgangssparti fra sti

Eksisterende facade - ved ankomst/mod nordNye vinduer i opgange

27
25

Ved indgangene skabes nye, 
flotte indgangspartier, hvor 
der kan stilles el-scootere, 
barnevogne, postkasser 
eller andet.

Hyggelige lysarmaturer i ind-
gangspartierne kan supplere 
og forbedre den nuværende 
parkbelysning samt danne  
trygge zo-ner foran opgan-
gene, der samtidig kan yde 
læ, når det regner.

Postkasserne kan med for-
del flyttes ud i indgangspar-
tiet, så postbude, reklame- 
og avisomdelere ikke skal 
have direkte adgang til 
opgangen. Flyttes postkass-

erne  ud i indgangspartiet, 
vil kørestolsbrugere i de 
nye tilgængelighedsboliger 
i stueetagerne også have 
lettere adgang til deres post.

Opgangsnumrene kan gøres 
mere synlige ved at sætte 
det på siderne af skurene 
ved de nye indgangspartier 
og giver så et meget bedre 
overblik for de besøgende.

Ud over de nye indgang-
spartier kommer der også 
nye og større vinduer i 
opgangene. 
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Eksisterende facade mod syd/have

Visualisering fra indgangssparti mod have

10 UDEOMRÅDER    INDGANGSPARTIER

27
25
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Visualisering - kig mod have

Eksisterende “gårdrum”

11 TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER    TERRÆN

Et meget konkret forslag er at lave et nyt, hævet stisystem i 
terrænnet på syd-/havesiden, der vil gøre det lettere for gang-
besværede og barnevogne at komme rundt på området og ind i 
tilgængelighedsboligerne.

Det nuværende stianlæg er ikke velfungerende, og den noget 
nedslidte belægning skal genoprettes, så også dette gør det lettere 
at komme omkring. 
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11 TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER    BOLIGER I STUEETAGE
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MODUL B (C)

En stor andel af beboerne i afdelingen er i dag ældre. Hvis de 
ældre bliver gangbesværede, har de i dag ikke mulighed for at 
blive i hjemmet på grund af dårlig indretning og besværlige ad-
gangsforhold.  

Boligselskabet vil - fornuftigt skønnet - kunne udleje 65 boliger, 
hvor tilgængeligheden er i top. Der er dermed basis for at om-
danne 8 ud af 10 boliger i stueetage.

Her er det vigtigt, at der skabes niveaufri adgang til boligerne, 
badeværelserne udvides og boligerne ombygges generelt, så de 
overholder SBi-anvisning 249, niveau C.

Indretning af tilgængelighedsboliger medfører også ændring af 
indvendige vægge, installationer, køkkener og badeværelser. Æn-
dringer der giver øget livsglæde til de ældre, da de så får mulighed 
for at blive boende længst mulig tid i eget hjem og er i stand til at 
kunne fastholde deres netværk i området.
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Arkitekter og ingeniører

Et værelses lejlighed (MF. BH010 - Uden altan og uden værelse)

FORSLAG - December 2017 

Forslag til højt placeret vindue i køkken for naturligt arbejdslys 

2

Etablering af altan 
med stor foldedør

Ovenlys og matteret glasparti 
over køkkenbord

Matteret glasparti over køkkenbord. Tæt mat 
vindue, der tillader et defust lys at komme ind men 
forhændre direkte indkig.

Højt placeret ovenlys skal give naturligt arbejds lys 
i det ellers mørke køkken. Vindues høje placering 
medvirker at der ikke vil forekomme indbliksgener.
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Et værelses lejlighed (MF. BH010 - Uden altan og uden værelse)
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Et værelses lejlighed (MF. BH010 - Uden altan og uden værelse)

EKSISTERENDE - Opholdsrum

Arkitekter og ingeniører

3

Et værelses lejlighed (MF. BH010 - Uden altan og uden værelse)

FORSLAG - December 2017 

Forslag til nyt dørparti samt etablering af smal altan
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Luftfoto - eksisterende 
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Visualisering Kulbaneparken (Vandkunsten arkitekter)
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Situationsplan - parkering mellem bygningerne
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Visualisering af gårdrum med parkering og garager
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Visualisering - set fra Kulbaneparken
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