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Dagsorden

Kl. 19.30 Velkommen og formålet med mødet

Kl. 19.40 Kort opfølgning på sidste møde 

Kl. 19.50 Præsentation af skitser 

Kl. 20.35 Spørgsmål og pause 

Kl. 20.45 Konkretisering - hvad skal undersøges nærmere ?

Kl. 21.20 Opsamling og den videre proces –  modeller, evaluering    

   og beboermøde 

2. april 2014



Formålet med mødet

• Yderligere konkretisering 

• In-puts til hvad der skal visualiseres/testes vha. prøvefelter og mock ups

   (1:1 modeller)



Opsamling på sidste møde

• Den nye lette vægkonstruktion, isoleringstyper, præfabrikeret vs. bygget på 

stedet og  egenskabsanalysen.

• Facadematerialer; udtryk, vedligehold og variation

• Lysindfald; skitseforslag ang. vinduesløsning 

• Skitseforslag til pergola og skurløsning 



egenskabsanalyse

Let facadekonstruktion

GALGEBAKKEN FACADERENOVERING

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  51  2  3  4  5

Bagplade

Højisolering

Forplade

Eksisterende konstruktion

OSB plade

Ny isolering inkl. vindspærre

Nyt facademateriale

Afstandsliste

100mm ribbe i elementets kant

Bagplade

Højisolering

Forplade

Eksisterende konstruktion

OSB plade

Ny isolering inkl. vindspærre

Nyt facademateriale

Afstandsliste

100mm ribbe i elementets kant

Mineraluld

(for at optage el-installationer etc.)

Højisolering

Afstandsliste

Nyt facademateriale

Eksisterende konstruktion

Ny dampspærre

Efterisolering + gipsplade

Mineraluld
(for at optage el-installationer etc.)

Højisolering

Afstandsliste
Nyt facademateriale

Eksisterende konstruktion

Ny dampspærre

Efterisolering + gipsplade

INDE INDE INDE INDE

UDE UDE UDE UDE

+ Ny facadekonstruktion med mulighed 
for ændringer i vinduesplacering samt 
størrelse.

+ Ny ”sund” konstruktion
- Tagrender og nedløb demonteres samt 

indgreb i det eksisterende tag med 
inddækninger.

- Køkkener, el-installationer, radiatorer etc. 
kræver demontering.

- Risiko for punktering af vakuum isolering 
v. håndtering samt efterfølgende drift.

- Denne løsning kræver højisolering der 
er væsentlig dyrere ende traditionel 
isolering.En overslagsmaterialepris for et 
element ligger på 2300kr./m2.

• Ca. 40 år

• Kan opfylde nuværende BR10 krav

- Udskiftning af potentielt ikke beskadigede 
materialer giver negativ miljøpåvirkning

+ Ny sund konstruktion

- Skal leve uden køkken i en periode
- Eventuel genhusning

+ Mulighed for at skabe en arkitektonisk 
helhed i forbindelse med den samlede 
renovering af udenoms arealer, herunder 
espalier.    

• Den samlede konstruktionstykkelse 
forøges. 

+ Lysindfald bevares tilnærmelsesvis som 
eksisterende.

+ ”Sund” kendt konstruktion.
+ Relativ nem etablering af eventuel ny 

dampspærre. 
+ Kendt metode nem at indbygge ingen 

overraskelser 
+ Eventuelt kan eksisterende isolering 

bibeholdes. 

+ Der findes nye og mere effektive konstruktioner 
i mineraluld: Konstruktionerne har en højere 
materialepris mens de har en attraktiv monta-
geøkonomi. Nogle af de nye konstruktioner er 

”selvbærende” og derved mere energieffektive.

• Ca. 40 år

+ Facade merisoleres -> mindre varmefor-
brug

+ Kræver minimum af indgriben i eksisteren-
de konstruktion 

+ Kræver ingen D og V

+ Kan udføres uden genhusning

Udvendig efterisolering m. højisole-
ringsmateriale indenfor tilnærmel-
sesvis samme geometri
 
• Demontering af eksisterende facade-

plader, vindspærre og isolering.
• Etablering af ny dampspærre 
• Ny højisoleringsmateriale af fenolskum 

(Kingspan)
• Vindspærre, afstandslister.
• Ny facadebeklædning. 

+ Beholder tilnærmelsesvis nuværende 
facadeudtryk. (Nærmere beregning 
kræves for eksakt tykkelse).

- Fenolskum er svær at tildanne på pladsen, 
og kræver derved flere arbejdsgange i form 
af efterfølgende stopning.

- Dampspærrens eventuelle reetablering er ar-
bejdskrævende, da den ved en højisolering 
skal ligge hvor den nuværende ligger. 

- Relativt nye isoleringstyper på markedet, 
hvorfor der er dårlig håndværksmæssig 
erfaring på området.

- Vakuum paneler er ikke mulige at tildanne, 
kan dog samtidig fungere som dampspærre. 

- Vakuumplader er ca. 6 gange dyrere 
end traditionel isolering.

- Fenolskum er ca. 2-3 gange dyrere end 
traditionel isolering.

• Ca. 40 år

+ Facade merisoleres -> mindre varme-
forbrug

+ Eksisterende konstruktioner genanven-
des mest muligt

- Hvis vakuum isolering ”punkteres” 
mister den sin isoleringsevne. 

+ Kan udføres uden genhusning

Indvendig isolering og lufttætning

• Beboerinventar samt radiatorer nedta-
ges og deponeres til genopsætning.

• Ny dampspærre monteres 
• Ny isolering monteres i skeletkon-

struktion 
• Afsluttende gips beklædning. 

- Giver mindre lysindfald og nettoareal i 
lejlighederne.

- Løser ikke de udvendige problemer 
med nedslidte facadeplader

- Fugtteknisk er der en begrænsning der 
som grundregel er 50mm indvendig 
efterisolering. Dette er ikke tilstrækkeligt 
som eneste tiltag.  

- Flere ERFA-blade skriver om fugtproble-
mer i den øvrige konstruktion da luft-
tætning ikke kan foretages tilstrækkeligt 
imellem etager samt ved sokkel og tag.

- Uforholdsmæssigt dyr, idet køkkener og 
andet inventar skal tages ned.

- Løser ikke udvendige facadeproblematik-
ker, såsom nedslidt facadebeklædning.

   
    (ingen selvstændig mulighed)

• Bidrager positivt til energiregnskabet 
men er dog ikke tilstrækkeligt som 
selvstændigt tiltag

+ Hvis PCB kræver forsegling kan det 
være en god ide at benytte muligheden 
til at efterisolere indvendigt.

+ Kræver ingen D og V. 
- Kræver dog destruktive indgreb at 

kontrollere eventuelle fugtpåvirkninger af 
bagvedliggende konstruktion.

- Kræver genhusning, alternativt interims-
vægge og væsentlig indskrænkelse af 
bolig i byggeperiode. 

Formål:
De lette facaders konstruktion i boligtype A, B, C og D trænger til renovering. 
Der er konstateret problemer med utæt damp- og vindspærre og luftspalter 
i isoleringen. Isoleringsniveauet svarer ligeledes ikke til dagens standarder. 
Samlet set giver dette gener for beboerne i form af utilsigtet træk og kulde. En 
utæt dampspærre er ligeledes usund for konstruktionen og på sigt vil dette 
kunne føre til yderligere svigt.
Egenskabsanalysen har til formål at finde frem til den rette renoveringsform for 
de ovennævnte problemstillinger. 

Konklusion:
Grundlæggende er det ikke muligt at efterisolerer de eksisterende facader op 
til dagens standarder indenfor samme geometri uanset om der benyttes en 
optimal højisolering. 
Der er derfor i nærværende undersøgelse lagt vægt på byggetekniske kendte 
metoder samt løsninger med god ”value for money”.
Den øgede facadetykkelse giver umiddelbart et dårligere lysindfald. Vi vil kom-
pensere for dette på bedste vis ved at forøge vinduesarealerne. Dette forhold 
samt de økonomisk overvejelser gør at forskellen på en ”lidt” tykkere facade i 
forhold til den optimerede højisoleringsfacade ikke er så stor. Endvidere skal 
det nævnes at højisolering har nogle byggetekniske udfordringer i forbindel-
se med indbygning på stedet, udfordringer der ikke gør sig gældende ved 
præfabrikerede elementer.   
Vi vil derfor pege på en udvendig efterisolering med mineraluld som en god 
løsning. Dette eventuelt i kombination med en totaludskiftning af de dobbelt 
høje partier til nye lette- eller højstyrkebeton- elementer med højisolering.      

35 point 28 point 27 point 15 point

Nye præfabrikerede facadeelemen-
ter m. højisolering

• Beboerinventar samt radiatorer nedta-
ges og deponeres til genopsætning.

• Genhusning, alternativt etablering af 
interimsvægge.

• Eksisterende facader demonteres 
og nye præfabrikerede elementer 
monteres.

• Genmontering af inventar samt radi-
atorer.

Udvendig efterisolering m. mineraluld 

• Demontering af eksisterende facade-
plader og vindspærre.

• Eventuel etablering af ny dampspærre 
• Ny forskalling + ny isolering
• Vindspærre, afstandslister.
• Ny facadebeklædning med integrering 

af eksisterende tagrender + nedløb  

arkitektur - udseende/materialer:

konstruktioner - bygbarhed/udførelse:

anlægsøkonomi:

levetid:

energiforhold:

miljø/bæredygtighed:

drift og vedligeholdelse:

påvirkning for beboere:

Løsningsforslag: Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3:



Facadespring

EKSISTERENDE BAGVÆG

EKSISTERENDE BAGVÆG

UDVENDIG EFTERISOLERING M MINERALULD - SAMLET TYKKELSE MIN. 250 MM 

UDVENDIG EFTERISOLERING M MINERALULD - SAMLET TYKKELSE MIN. 250 MM 

EKSISTERENDE FORMUREKSISTERENDE FORMUR

EKSISTERENDE FORMUR

Forslag 1: Udv. efterisolering med mineraluld Overslagsmæssig vurdering:

Nuværende fremspring (250 mm) 
reduceres med ca. 100 mm i forslag 1 og 2 
(reduceret fremspring bliver ca. 150 mm)

NB: Alle tal og mål er vejledende



Pause - og tid til spørgsmål



Snit i facaderne

Opstalt facade type B Snit type B Snit type A
Lodret snit i B og C huse Lodret snit i A huse

Opstalt B-huse facader mod haver 1:20

Opstalt B-huse facader mod stræder 1:20



Facadeopstalter - type B - uden espalier rammer



Facadeopstalter - type B - med espalier rammer



Opstalt B-huse facader mod haver 1:20

Opstalt B-huse facader mod stræder 1:20

Facadeopstalter - type B



Type B - haveside



Type B - strædeside



Planer - type B skure
Eksisterende skure og pergolaer Forslag: Nye skure og pergolaer 

- skaber mere ‘direkte’ ankomst til huse, 
samt baghavestykke uden gennemgang.        

Forslag til ny indgangsvej til B-huse, samt nye skure

Baghave uden gennemgang
Ny ankomstvej til huse



Facadeopstalter - type C

Opstalt C-huse facader mod haver1:20

Opstalt C-huse facader mod stræder 1:20



Type C - haveside



Type C - strædeside



A A

B

B

Opstalt A-A: A-huse facader langs stræde 1:20

OpstaltB-B: A-huse facader lodret på stræde 1:20

Facadeopstalter - type A



Type A - perspektiv



Pergola- og espalier system
1. LAG: Bygninger og skure

2. LAG: Rammesystem/pergola

3. LAG: Udfyldninger - espalier, snor, net,   
      lamelbeklædning, etc.



Materiale til pergolasystem
Fiberline



Materiale til pergolasystem
Fiberline



Materiale til pergolasystem
Fiberline



Materiale til pergolasystem
Corten stål



Espalier - inspiration
Opbinding



Espalier - inspiration
Indsatsmateriale: Træ



Espalier - inspiration
Indsatsmateriale: Kobbernet



Espalier - inspiration
HLA - gårdhave i Riyadh



Hvor samler fokus sig?

• Hvad går rådgiverteamet videre med ?

• Den videre proces og dagsorden for næste møde 

Opsamling og det videre forløb



• Beskrivelse af opgaven, udbud og opførsel  

• Evaluering af prøvefelterne

• Fællesmøde og temagruppernes rolle 

• Udbud af prøvehusene  

Den videre proces



Næste møde

• Dato -  ultimo januar 2015, dato udmeldes senere

• Dagsorden - evaluering af prøvefelter og mock up. 



ARBEJDE I TEMAGRUPPER

Møder i facadegruppen
Møder i badeværelsesgruppen
Møder i installationsgruppen
Møder i udearealgruppen
Mock up/prøvefelt evaluering med temagrupper
Temagruppernes overlevering til HPU
Totalrådgivers arbejde med 
temagruppernes emner
Helhedsplanudvalgsmøder
Studietur med beboere

MYNDIGHEDER

Dialog med AK vedr. isoleringsforhold, 
ventilation m.v.
Arbejde med udvikling af ny lokalplan
Byggetilladelse, prøvehuse

MOCK UP + PRØVEFELTER

Registrering og optegning af digitalt 
tegningsgrundlag
Projektering af udbudsmateriale
Projektgranskning og KS
Indhentning af tilbud
Kontrahering med entreprenører
Byggeperiode
Endeligt valg af løsninger - afdelingsmøde

PRØVEHUSE

Tilretning af materialet fra mock up og 
hovedprojektering af udbudsmtr
Projektgranskning og KS
Udbudsproces
Kontrahering med entreprenører
Byggeperiode
Evaluering af prøvehuse

Signaturforklaring:

Bemærkninger: Proces for ny lokalplan er ca 8 mdr. 

13-03-14 NOVA5 Arkitekter as Renovering af Galgebakken - tids,- og procesplan

Evt ydereligere møder
Stormøde for afdelingen

Totalrådgiver Entreprenør Ekstern granskning MyndighedGalgebakken, VA afd. 9 Tids- og procesplan for 2014/2015

Renovering af Galgebakken FEB ‘14 MAR ’14 APR ‘14 MAJ ’14 JUN ‘14 JUL ’14 AUG ‘14 SEP ’14 OKT  ‘14 NOV ’14 DEC ‘14 JAN ’15 FEB ‘15 MAR ’15 APR ‘15 MAJ ’15 JUN ‘15


