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Hvordan er vi nået frem til denne helhedsplan

Tilstandsrapporter

2013

HELHEDSPLAN
2021

Fremtidsanalyse

2016

Besigtigelse LBF

2017

Boligaftale 2020-26

2020

• Den store pakke
• 1,17 mia. kr.

• Rødovre Kommune vil ikke 
godkende huslejeniveauet

• Reduceret i forhold til 2020

• Reduceret på de arbejder LBF 
ikke kan yde støtte til.



Corona



Carlsro er næsten 70 år gammel og har 
efterhånden en del alderdomstegn, som nok er 
kendt for de fleste af os, der bor her:

Tagene og de tekniske installationer er slidte, 
ydervæggene er kolde, og der er store problemer 
med skimmel i boligerne.

Vi har derfor bedt vores rådgivere om at udføre en 
række tekniske undersøgelser af bebyggelsen. Alle 
resultaterne peger på, at der er et stort behov for 
en gennemgribende renovering af Carlsro.

Afdelingsbestyrelsen



Helhedsplan

DER FREMSÆTTES DERFOR KUN ET FORSLAG TIL AFSTEMNING

• Støttes af Landsbyggefonden 

• Løfter den generelle 
vedligeholdelsesstand for 
afdelingen

• Fremtidssikrer boliger

• Stor huslejestigning

eller Renoveringsplan

• Ingen mulighed for støtte

• Vedligeholdsarbejder udestår

• Ingen ændringer i boliger

• Større huslejestigning uanset 
omfang



Steen Hingebjerg Jensen
DAB

Dirigent



Helhedsplanen 
ved Nanna Aae Christensen
DAB



Samlet renoveringsplan

HELHEDSPLAN

Ikke kun nødvendige 
arbejder (vedligehold) 

Løfte afdelingens 
generelle stand

Tilføre nye kvaliteter til 
afdelingen

Hvad er en helhedsplan



Fremtidssikrer afdelingen

HELHEDSPLAN

Samarbejde med LBF

Godkendes af
Beboerne 
RAB
Rødovre Kommune

Hvad kræves i en helhedsplan



Undersøgelser

• Funktioner og kvaliteter

• Beboerundersøgelse

• Tilstandsregistrering



Rækkehusene
ved Jesper Ingemann Mogensen
DOMUS Arkitekter



Rækkehusene – funktioner og kvaliteter



Udfordringerne med rækkehusene



Udfordringerne med rækkehusene

• Måden gulvet er konstrueret på skaber risiko for opstigende fugt

• Murbinderne i gavlene er tærede

• Både kloakledninger og brønde i jorden er udtjente 

• Vandrørene er udtjente og skal udskiftes.

• Boligerne er uden ordentlig ventilation

• Boligerne har en utidssvarende størrelse som familieboliger. 

• Boligerne er generelt ikke tilgængelige for personer med nedsat førlighed.



Helhedsplan for Rækkehusene 
• Rækkehuse type A, B og C renoveres.  
• Rækkehuse type D og E ombygges. 



Helhedsplan for rækkehuse type A, B og C



Rækkehuse type D og E
• Alle boliger ombygges (inkl. alle arbejder nævnt under ABC)

• Nogle sammenlægges til større boliger. Alle får ny indretning.

• Hele det indre af boligerne inkl. terrændæk/gulv bliver nedrevet og 
genopbygget til nutidig standard – herunder skimmelsanering.

• Kun den ’ydre ramme’ vil blive stående, og istandsat.



Rækkehuse type D og E efter ombygning



Rækkehuse type D1 – efter ombygning







Rækkehuse type D2 – efter ombygning



Rækkehuse type D3 – efter ombygning



Langhuset
ved Jesper Ingemann Mogensen 
DOMUS Arkitekter



Langhuset – funktioner og kvaliteter



Udfordringerne med Langhuset

Foto af skjulte 
og svært 
tilgængelige 
installationer 
bag køkken.



Udfordringerne med Langhuset 

• Facaderne er dårligt isolerede. Dele af facaderne er fortsat 
kun isoleret som i 1958.

• Elevatorkapaciteten er for lav og er utidssvarende.

• Afløbssystemet og faldstammerne er i mange tilfælde 
tærede, og ofte opstår der utætheder.

• Der har været en hel del tæringer og utætheder på 
vandrørsinstallationen, som er godt ud over sin forventede 
levetid.

• Varmeanlægget er utidssvarende indrettet og medfører, at 
der ikke er varme nok til at opvarme alle boliger ordentligt.

• Ventilationsanlægget fungerer som et gammeldags, 
centralt udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget er 
ineffektivt og helt nedslidt.



Udfordringerne med Langhuset (fortsat)

• Der er ikke meget variation i boligernes størrelse.

• Der mangler familieboliger i tidssvarende størrelse og 
indretning.

• Svalegangene på 3. og 6. sal mangler liv.

• Ungdoms- og ældreboliger er utidssvarende og ingen 
boliger er indrettet med fokus på tilgængelighed.



Helhedsplan for Langhuset 
• Renovering af facader, vinduer, gavle og tag

• Farvesætningen og udformning af facader vil blive fornyet med 
inspiration fra det oprindelige udtryk.   

• Delvis inddækning af svalegange.

• Etablering af 6 nye, store elevatorer.

• Nyt fællesrum på tag.

• Opgradering af elinstallationer i fællesområder.

• Nye stigstrenge inkl. renovering af varmecentral.

• Nyt ventilationsanlæg.

• Renovering af kloakker.

• Forbedring af udearealer og de tre gennemgange.



Helhedsplan for Langhuset  (boligerne)
• Nogle boliger sammenlægges med nabolejligheden og bliver til 

større 3-4 værelses familieboliger.

• Et antal boliger ombygges til moderne boliger med forbedret 
tilgængelighed.

• De små ‘hybler’ nedlægges og sammenlægges med 
nabolejligheden.

• Der etableres et nyt ungdomsboligfællesskab i beboerhotellet.

• Der etableres en række  nye seniorboliger.

• Alle badeværelser og køkkener udskiftes inkl. installationer.

• De dårlige lydforhold mellem A-, B- og C-boligernes 
indgangsarealer bliver forbedret og brandsikringen føres op til 
nutidig standard.



Type A + A
EfterFør



Type A

EfterFør



Type A+b

EfterFør



Type B og C

EfterFør



Type D+k

EfterFør



Type H

Før Efter



Type N og M
EfterFør



Boligoversigt



Boligoversigt



Langhuset
Facader og gavle får 
ekstra isolering på alle 
flader med nye farver 
og nyt materialevalg 
samt delvise 
inddækninger af 
svalegange.



Vest-facaden



Øst-facaden



Fællesskab og tryghed

Svalegangene får ny 
indretning og nye 
overflader.

De eksisterende to små og 
nedslidte elevatorer i hver 
opgang udskiftes til to 
større.





Fællesskab og tryghed

På taget etableres et stort fællesrum med tilhørende tagterrasse.

I gadeniveau bliver de tre gennemgange opgraderet.



De grønne udearealer fornyes

Eksempel Eksempel



Filmsekvens



Byggeprocessen
ved Mads Stenbæk Jakobsen
Wissenberg



Byggeproces og tidsplan

• Hvis der stemmes ‘ja’ til Helhedsplanen går projektet umiddelbart 
videre med et workshopforløb.

• Når budgettet (Skema A) er godkendt i Landsbyggefonden, kan vi 
arbejde videre med projektering, myndighedsbehandling og udbud.

• Når entreprenørens tilbud (Skema B) er godkendt, kan arbejdet gå i 
gang.



Workshops for beboere

Der afholdes tre workshops i løbet af efteråret/vinteren 2021/22,
hvor I får mulighed for at fremlægge ønsker til:

• Indretning af svalegangene i Langhuset

• Fælleslokale og tagterrasse på Langhusets tag

• Udearealer

Invitation til at deltage i workshopforløbet kommer, når vi er tættere på.



Beboervalg i køkkener og badeværelser i Langhuset

• Der vil være mulighed for at vælge flisefarver på 
badeværelset og fronter til køkkenet.

• Styregruppen vil udvælge de farver og fronter der kan vælges 
imellem.

• I får mulighed for at se prøver med køkkenelementer med de 
forskellige fronter og fliseprøver til badeværelset.



Etapeopdeling af byggeriet

• Byggeriet vil blive opdelt i etaper.

• Vi planlægger at starte med rækkehuse A, B og C i foråret 2023, idet 
vandrør og kloakrør trænger. Der renoveres fra vest mod øst, et par rækker 
af gangen.

• Ombygningen af Langhuset forventes at gå i gang i efteråret 2023 og vil 
være opdelt i forskudte etaper svarende til de tre opgange.

• Ombygningen af rækkehuse D og E, der er den mest omfattende, udføres til 
sidst.

NB: Der kan ske ændringer i tidsplan og rækkefølge.



Etapeopdeling

Etape 1

Etape 3

Etape 2



Byggeproces og gener

• Etapeopdelingen afhænger overordet af i hvilken takt vi 
kan få frigivet boliger til genhusning, og der vil være 
overlap mellem de enkelte etaper

• Der vil være stor fokus på håndtering af gener, løbende 
informationsmøder og tidlige varslinger.

• Vi vil indarbejde retningslinjer for støjende arbejder og 
begrænse arbejdstiden. 

• Ved renovering af rækkehusene vil vi gøre alt for ikke at 
ødelægge beplantning og belægninger samt udestuer og 
overdækninger.



Genhusning
ved Mie Hostrup Jørgensen
DAB



Genhusning

Når I skal genhuses, hvad sker der så?



Genhusning
• Alle beboere i rækkehuse D, E og Langhuset skal genhuses i den periode 

deres bolig renoveres

• Udflytning så sent som muligt, tilbageflytning så tidligt som muligt

Der findes 2 slags genhusning
• Midlertidig genhusning
• Permanent genhusning

• Nedlægges din bolig i forbindelse med renoveringen, sørger vi for, at du 
bliver permanent genhuset i en anden bolig – ingen vil stå uden bolig



Genhusning

Midlertidig genhusning
• Huslejeopkrævning ved midlertidig genhusning

• Forbrug ved midlertidig genhusning

• Varsling og tildeling

• Indskud

• Egen genhusning



Genhusning

Permanent genhusning
• Anciennitet ved permanent genhusning

• Tilbud

• Indskud



Genhusning

• Etapemøder inden byggestart

• Bytning

• Alle får hjælp til flytning



Økonomi
Forudsætninger
ved Nanna Aae Christensen 
DAB



Krav fra LBF og Rødovre Kommune

Udgifter

Husleje

Finansiering



…og Rødovre Kommune

Differentieret 
husleje

Maks. lejeniveau i 
Langhuset 

Krav fra Landsbyggefonden



BYGGEADMINISTRATION (DAB)

TEKNISKE RÅDGIVERE

HÅNDVÆRKERE

Udgifter

CARLSRO

MYNDIGHEDER (RØDOVRE KOMMUNE)



Håndværkere

CARLSRO

Under 39.884.785 kr.
TILBUDSLOVEN

Over 39.884.785 kr. 
UDBUDSLOVEN AFS. II 
(EU-UDBUD)



EU-udbud

PRÆKVALIFIKATION 

Økonomiske og
finansielle formåen

Tekniske og faglige formåen
3-5 FIRMAER

TILBUDSRUNDE
(evt. flere)

Kvalitet

Mandskab

PrisTILDELING



Honorarer

DAB - BYGGESAGSHONORAR

FASTSÆTTES ÅRLIGT AF DAB’S BESTYRELSE

RÅDGIVERE - RÅDGIVERHONORAR

RAMMEAFTALE DER UDBYDES HVERT 4. ÅR



Gebyrer  

KOMMUNEN - BYGGETILLADELSE MV.

RØDOVRE KOMMUNE FASTSÆTTER GEBYRSTØRRELSE



Henlæggelser

Kapitaltilførsel

Samlet 
anlægssum

RAB og Landsbyggefonden

Realkreditlån

Finansiering



Finansiering

Realkreditlån Årlig omkostning



Besparelser i driften

Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden

Årlig omkostning

Fritagelse div. indbetalinger 

Huslejestigning

Finansiering



INDTÆGTER UDGIFTER



UDGIFTER + INDTÆGTER = 0



Økonomi
Huslejekonsekvenser
ved Lisbeth Mathiesen
DAB



Samlet anlægssum

885.351.000 kr.

Støttede arbejder

292.871.000 kr.

Ustøttede arbejder

592.480.000 kr.



Støttede arbejder 
Finansieres ved et realkreditlån, hvor 

Landsbyggefonden yder et årligt tilskud til 
nedbringelse af låneydelsen

Ustøttede arbejder 
Finansieres ved et realkreditlån



Samlet finansieringsbehov

Samlet anlægssum 885.351.000 kr.

Tilskud fra Carlsros henlæggelser -48.000.000 kr.

Tilskud Landsbyggefonden/RAB i alt -24.030.000 kr.

Kapitaltilførsel -1.500.000 kr. 

I alt 811.821.000 kr.



Behov for realkreditfinansiering

30 årigt kontantlån på 811.821.000 kr. = 

Forventet årlig ydelse på ca. 35.902.000 kr.



Årlig ydelse 35.902.000 kr.

Årlig besparelse i driften som følge af lavere

vedligeholdelsesbehov i nye boliger
7.200.000 kr.

Fritagelse for årlig indbetaling til selskabets 

dispositionsfond af ydelse på udamortiserede lån
771.000 kr.

Fritagelse for årlig indbetaling af andel af G-indskud til 

Landsbyggefonden (trækningsret)
3.266.000 kr.

Årligt driftsstøttelån fra 

Landsbyggefonden/dispositionsfonden  
10.717.000 kr.

Årlig merindtægt fra huslejen 13.948.000 kr.

Dækning af årlig ydelse på realkreditlån



Huslejekonsekvens samlet

Nuværende husleje, kr./år 60.311.000
Stigning i kr. 13.948.000
Ny husleje kr./år 74.259.000

Gennemsnitlig stigning 23,1 %

Nuværende gennemsnitlig husleje i kr./m2/år   990

Ny gennemsnitlig husleje i kr./m2/år 1.219



Nedtrapning af støtte fra Landsbyggefonden

De første fire år modtager Carlsro et årligt tilskud fra 
Landsbyggefonden på 10.717.000 kr.

Efter fire år aftrappes beløbet med 9 kr./m2/år.

I Carlsro svarer det til 548.000 kr. = ca. 1 % i årlig huslejestigning



Differentieret huslejestigning

Kravet fra Landsbyggefonden er, at huslejen skal afspejle det 
lejedes værdi.

Kravet fra Rødovre Kommune er, at huslejen i Langhuset maksimalt 
må ligge på 1.200 kr./m²/år i gennemsnit.

For A, B, C rækkehusene betyder det, at huslejen stiger med 20 %

For Langhuset betyder det, at huslejen stiger med 26 %

Alle nye boligtyper får en ny husleje, der afspejler det lejedes værdi



Huslejekonsekvens  - A, B og C rækkehuse

• Lejen stiger med 20 % i forhold til lejen på det tidspunkt,
hvor arbejderne i boligen er afsluttet.

• Eventuelle moderniseringstillæg på køkken og bad fortsætter.

Boligtype

Husleje pr.1.10.2020 
inkl. tidligere godkendt 

stigning på 2,27 %
Stigning 
pr. md.

Husleje efter, 
stigning på 20%

Husleje efter
pr. m² pr. år

2 rum - Type A - 57,35 m² kr. 4.995 kr. 999 kr. 5.994 kr. 1.254

3 rum - Type B - 68,5 m² kr. 5.801 kr. 1.160 kr. 6.961 kr. 1.219 

4 rum - Type C - 79,65 m² kr. 6.499 kr. 1.300 kr. 7.799 kr. 1.175 



Huslejekonsekvens  - Langhuset

• Lejen stiger med 26 % i forhold til lejen på det tidspunkt, hvor beboeren 
flytter tilbage til lejemålet.

• Ingen moderniseringstillæg for køkken og bad.

Eksempler på huslejestigninger:

Boligtype

Husleje pr.1.10.2020 
inkl. tidligere godkendt 

stigning på 2,27 %
Stigning 
pr. md.

Husleje efter, 
stigning på 26%

Husleje efter
pr. m² pr. år

2 rum - Type A, 3. sal - 58,60 m² kr. 4.757 kr. 1.237 kr. 5.993 kr. 1.227 

3 rum - Type B, 4. sal - 85,05 m² kr. 6.407 kr. 1.666 kr. 8.073 kr. 1.139 

3 rum - Type C, 5. sal - 85,05 m² kr. 6.520 kr. 1.695 kr. 8.215 kr. 1.159

3 rum - Type G, 1. sal - 85,05 m² kr. 6.247 kr. 1.624 kr. 7.871 kr. 1.111 

3 rum - Type E, 3. sal - 76,59 m² kr. 6.028 kr. 1.567 kr. 7.595 kr. 1.190 

2 rum - Type F, stuen - 62,53 m² kr. 4.827 kr. 1.255 kr. 6.082 kr. 1.167 



Huslejekonsekvens  - Langhuset – nye boliger

• Ny husleje på de nye boligtyper

• Ingen moderniseringstillæg for køkken og bad

Eksempler på boligtyper og huslejer:

Boligtype Ny husleje
Ny husleje

pr. m² pr. år

1 rum - Type M ungdom, 1. sal – ca. 47 m² kr. 4.661 kr. 1.190 

2 rum - Type A1, 3. sal – ca. 59 m² kr. 5.919 kr. 1.204 

2 rum - Type I, st. – ca. 77 m² kr. 7.636 kr. 1.190 

2 rum - Type H, 1. sal – ca. 76 m² kr. 7.473 kr. 1.180 

3-4 rum - Type A+A, 3. sal – ca. 107 m² kr. 10.433 kr. 1.170 

3-4 rum - Type D+k, 1. sal – ca. 110 m² kr. 10.542 kr. 1.150 

3-4 rum - Type C+l, 2. sal – ca. 112 m² kr. 10.827 kr. 1.160 



Huslejekonsekvens  - D og E rækkehuse – nye boliger

• Ny husleje på de nye totalrenoverede rækkehuse

• Ingen moderniseringstillæg på køkken og bad

Boligtype Ny husleje 
Ny husleje

pr. m² pr. år

2 rum - Type D1 – ca. 69 m² kr. 8.050 kr. 1.400 

2 rum - Type D2 – ca. 72 m² kr. 8.400 kr. 1.400 

4 rum - Type D3 – ca. 93 m² kr. 10.463 kr. 1.350 

2 rum - Type D4 – ca. 64 m² kr. 7.467 kr. 1.400 

2 rum - Type E1 – ca. 54 m² kr. 6.300 kr. 1.400 



Økonomi
Konsekvenser ved et ”NEJ”
ved Nanna Aae Christensen
DAB



Renoveringsbehovet forsvinder ikke 
ved et ‘NEJ’



Forskellene på et ja og et nej – for rækkehusene



Forskellene på et ja og et nej – for Langhuset



Finansieringsbehov ved ”JA” eller ”NEJ”

”JA” ”NEJ”

Samlet anlægssum 885.351.000 kr. 448.000.000 kr.

Tilskud fra 
henlæggelser

-48.000.000 kr. -15.000.000 kr.

Tilskud LBF/RAB i alt -24.030.000 kr. 0 kr.

Kapitaltilførsel -1.500.000 kr. 0 kr.

I alt 811.821.000 kr. 433.000.000 kr.



Behov for realkreditfinansiering

30 årigt kontantlån på 433.000.000 kr. =

en forventet årlig ydelse på ca. 19.731.000 kr.



”JA” ”NEJ”

Årlig ydelse 35.902.000 kr. 19.731.000 kr.

Besparelse i driften som følge af lavt

vedligeholdelsesbehov i nye boliger
7.200.000 kr. 2.500.000 kr.

Fritagelse for årlig indbetaling til selskabets 

dispositionsfond
711.000 kr. 0 kr. 

Fritagelse for årlig indbetaling af 

trækningsret
3.266.000 kr. 0 kr. 

Årligt driftsstøttelån fra 

LBF/dispositionsfonden  
10.717.000 kr. 0 kr. 

Årlig merindtægt fra huslejen 13.948.000 kr. 17.231.000 kr.

Dækning af årlig ydelse på realkreditlån



Der er ingen vej uden om en huslejestigning

Renovering for:
488 mio. kr.

Huslejestigning:
gennemsnit 32,7%

Renovering for:
885 mio. kr.

Huslejestigning:
gennemsnit 23,1%



DET ER AFDELINGSMØDET DER 
BESLUTTER OM HELHEDSPLANEN SKAL 

GENNEMFØRES



PAUSE



Spørgsmål ?

Spørgsmål og svar

Der er også mulighed for at indsende spørgsmål  til helhedsplanen.

Du skal sende dine spørgsmål til 2303helhedsplan@boligafdeling.dk senest 
mandag den 30. august kl. 8.

Svarene på alle de indkomne spørgsmål udsendes torsdag den 2. september, 
det vil sige et par dage inden afstemningen søndag den 5. september.


