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Forslag til handleplan for Humlevænget 2011/2012 
 
I efteråret 2006 vedtog Humlevænget en handleplan for de fremtidige 
projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres, og vedtages 
af beboerne samtidig med budgettet for det kommende år. Af handlepla-
nen fremgår det klart, at der er en stor gruppe af nødvendige vedligehol-
delsesarbejder, som skal gennemføres inden for den nærmeste årrække. 
Samtidig fremgår det af langtidsbudgettet, at henlæggelsesniveauet til 
disse arbejder ikke er tilstrækkeligt, og at arbejderne ikke vil kunne finan-
sieres med henlæggelser alene. 
 
Beboerne i Humlevænget besluttede derfor på det årlige budgetmøde i 
april 2007, at indgå en aftale med en ekstern rådgiver, Tove Lading A/S 
om, at undersøge behovet for renovering nærmere og fremkomme med 
forslag til, hvordan man i Humlevænget kunne gennemføre renoverings-
opgaverne i en alternativ prioriteret rækkefølge – således at renoverings-
projekterne kan gennemføres på den økonomisk mest optimale måde. 
Tove Lading afleverede i november 2008 sin rapport. En af hovedkonklu-
sionerne i rapporten var, at renoveringen ikke kan gennemføres på traditi-
onel vis samt, at der samlet skal bruges ca. 500 mio. kr. til renoveringen 
af Humlevænget.  
 
Dette svarer til mere end 1 mio. kr. pr. bolig. På baggrund af handlepla-
nen for Humlevænget og Tove Ladings rapport, måtte det derfor konklu-
deres, at Humlevænget står overfor meget store renoveringsmæssige ud-
fordringer indenfor den nærmeste årrække.  
 
Udfordringer som Humlevænget ikke selv vil kunne løfte ved at forøge 
henlæggelserne, og ej heller gennemføre som almindelige renoverings-
projekter med almindelig lånefinansiering. Der er derfor, efter aftale med 
afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, udpeget en projektleder 
fra KAB’s Byggeprojektområde, til at undersøge mulighederne for at 
igangsætte et større helhedsorienterret renoveringsprojekt, herunder mu-
lighederne for en eventuel særlig støttet finansieringsordning for hele det 
samlede genopretnings- og renoveringsprojekt.  
 
Der er derfor ansøgt Landsbyggefonden om støtte til de nødvendige pro-
jekter (Klimaskærm, kældertrapper, kloak og dræn, samt til el- og køk-
kenrenovering) for ca. 360 mio. kr.. Landsbyggefonden har svaret, at de 
vil se på sagen i 2012, hvilket er positivt, idet vi ikke er blevet afvist. 
Landsbyggefondens økonomiske status er dog ikke så god, de projekter, 
som allerede har fået tilsagn om støtte, dræner fonden til tidligst 2018. 
Men vi har store forhåbninger om, at vi kan få del i støtten, når der er 
penge i fonden.  
 
Derfor er en del af projekterne i handleplanen udskudt i forhold til vores 
plan fra 2006. En del af projekterne fra 2006 er dog allerede færdige, me-
dens andre er igangsat. 
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Er du ny beboer og tænker … hvad er en handleplan? 
En handleplan er en plan for, hvilke nødvendige projekter boligafdelingen 
skal i gang med samt hvilke idéer, der kan forny og modernisere boligaf-
delingen i fremtiden. 
 
Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projek-
terne samt en uddybelse af disse projekter. 
 
Projekterne i handleplanen er inddelt i tre farvekoder: rød, grøn og gul, 
hvor rød repræsenterer de nødvendige projekter fra langtidsbudgettet, 
grøn repræsenterer de igangværende projekter, og gul repræsenterer for-
slag til projekter. 
 
Overbliksfiguren giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til 
hinanden. 
 
Endelig er alle projekter uddybet med en kort beskrivelse og en anslået 
økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. 
 
Handleplanen følger regnskabsåret, derfor er der angivet to år for projek-
ternes begyndelse og to år for projekternes afslutning f.eks. faldstammer 
hovedprojekt 2012/2013 – 2015/2016. I oversigtsfiguren på side 3 er pro-
jektperioden angivet fra det første årstal, dvs. i eksemplet 2012, til det 
sidste årstal, dvs. i eksemplet 2016. 
 
Forslaget er baseret på det 3-årige bygningseftersyn og langtidsbudgettet 
samt de ønsker til fremtidige projekter, som beboerne har i afdelingen. 
Handleplanen er beboernes mulighed for at få indflydelse på afdelingens 
visionære projekter – og dermed på planlægningen af afdelingens fremti-
dige arbejder. Handleplanen bliver revideret årligt i forbindelse med 
udarbejdelsen af budgetter og bliver hvert år udsendt til godkendelse 
sammen med det årlige budget. 
 
Vil du læse mere om fremtidssikring eller se hele handleplanen? 
Du kan se/låne hele handleplanen på ejendomskontoret og hos afdelings-
bestyrelsen, og på SAB’s hjemmeside www.sab-bolig.dk kan du læse 
meget mere om fremtidssikringsprojektet. Hvis du har nogle spørgsmål, 
kan du kontakte afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret eller Humlevæn-
gets driftschef. 
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Oversigtsfigur: 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Betontrapper

Kloakker

Baderum

Rør og stigstrenge

Gennemgang af vinduer og døre

Facader

Kældre

Tag

Facader - nødvendige forbedringer

Varmeanlæg/varmecentral

Faldstammer

Sanitet

Brandkamme og tagrender

El i boliger

Grønne områder

Skorsten

Forbedring af køkkener

Renovering af baderum

Tagprojekt/tagterrasser + boligudvidelse/loft

Skatebard-/rulleskøjte- og skøjtebane

Træbalkon fra 1. Sal

Vinterhave/drivhuse

Solenergi/vindenergi

Forundersøgelser Nødvendige projekters varighed

Igangværende projekters varighed

Idéer - projekters varighed
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Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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De nødvendige projekter (røde projekter) 
 

Konto: 116- Betontrapper 
  

Forundersøgelse  2012/2013 
Hovedprojekt  2018/2019-2019/2020 

  Status 

Baggrund for projektet  Flere af betontrapperne til hoved- og kæl-
dertrappe i de enkelte boliger er i meget 
dårlig stand og bør derfor renoveres. Det 
forventes, at alle trapperne skal skiftes over 
en periode på 10 år. Der har været foretaget 
en forbedring af de mest slidte. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

I en forundersøgelse skal der udarbejdes en 
yderligere analyse af omfanget af behovet 
for en renovering. 

 

Hovedprojekt Det anbefales, at betontrapperne udskiftes i 
hele stokke ad gangen. For at holde udgif-
terne til projektet nede, forslås det, at der 
arbejdes på at få præfabrikerede betontrap-
per. Der vil være en merudgift på fundamen-
tet for den præfabrikerede trappe. 
 

Der er i 2001 blevet gen-
nemført en prøverenove-
ring og der er på nuvæ-
rende tidspunkt blevet 
prøverenoveret tre trap-
per, hvoraf to er helt ud-
skiftet mens den tredje er 
delvis ny og delvis repa-
reret. Det har kostet 
250.000 kr. pr. styk.  
 

Koordinering  
med andre projekter 

Renoveringen af kloaknettet i Humlevænget 
 

 

Næste skridt   
  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 100.000 kr.   

Hovedprojekt  På baggrund af pi-
lotprojektet er det 
blevet vurderet til 
100 mio. kr. 

  

Bemærkninger I forundersøgelsen skal der samtidigt udarbejdes udbudsmateriale for 
projektet. Der er ikke afsat midler i langtidsbudgettet, og det vurderes 
derfor af erfaringer fra bl.a. Holmehusene, at der er et lånebehov på ca. 
100 mio. kr. 
Humlevænget har fået lovning på 15 mio. kr. i egen trækningsret til pro-
jektet, men endeligt tilsagn er ikke givet. Projektet er indeholdt i hel-
hedsplanen. 

 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Kloakker 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2018/2019-2019/2020 

  Status 

Baggrund for projektet  Kloakkernes tilstand er dårlig. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

Kloakkerne er i sommeren 2005 blevet un-
dersøgt. Der er blevet lavet en tv-inspektion 
og der er udarbejdet en rapport med anbefa-
linger. 

 

Hovedprojekt Der skal derfor gennemføres en større reno-
vering af hele kloaknettet. 
 

 

Koordinering  
med andre projekter 

Betontrapper 
 

 

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  25,245 mio. kr. 500.000 kr. til efter-
syn kloakkerne afsat 
i langtidsbudgettet 
i 2005/2006. 
 
209.000 kr. pr./år i 
langtidsbudgettet til 
løbende renovering 
af VVS i terræn. 
 

 

Bemærkninger  

 
 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116-4201 Baderum 
  

Forundersøgelse  2015/2016-2016/2017 
Hovedprojekt  2017/2018-2019/2020 

  Status 

Baggrund for projektet  Baderummene er generelt små og utidssva-
rende. En væsentlig forbedring af boligen vil 
derfor være, at der etableres nye og/eller 
større badeværelser. Dette anbefales også i 
fremtidssikringsanalysen for Humlevænget.  
 

 

Forundersøgelsen 
 

Der skal foretages en undersøgelse af mu-
ligheden med udgangspunkt i forslaget fra 
fremtidssikringsanalysen. 
 

 

Hovedprojekt Samtidigt skal der indarbejdes mulighed for, 
at der opføres et baderum i kælderen. Nogle 
af boligernes faldstammer tillader dog ikke 
dette. Samtidig skal der laves en ny bund i 
badeværelserne. 
Ved nødvendig renovering af badeværelser-
ne udskiftes de, så de overholder nutidens 
krav til vådrumssikring. 
 

Enkelte beboere har alle-
rede i dag opført et bade-
værelse i kælderen. 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116-4201 Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 100.000 kr.   

Hovedprojekt  50.000 kr. pr. stk.  
I alt 20 mio. kr. 
 

625.000 kr. pr. år. i 
langtidsbudgettet 
2010/2011 i alt 9.8 
mio. kr. 
 

 

Bemærkninger  

 
 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Rør og stigestrenge 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2020/2021-2024/2025 

  Status 

Baggrund for projektet    

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Rør og stigestrenge skal udskiftes løbende i 
alle boligerne som et led i den almindelige 
vedligeholdelse af afdelingen. Rør og stige-
strengene udskiftes over en periode på fem 
år. 
 
 

 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  4 mio. kr. (ca. 
10.000 kr. pr. bolig) 

  

Bemærkninger  

 
 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Vinduer og døre 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2020/2021-2029/2030 

  Status 

Baggrund for projektet  Vinduerne er første generation plasticvindu-
er.  
Samtlige vinduer og døre gennemgås hvert 
5. år af en ekstern snedker. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

I en forundersøgelse skal nye løsninger og 
priser undersøges. 

 

Hovedprojekt  
 

 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 100.000 kr.   

Hovedprojekt  150.000 kr. pr. bolig, 
i alt 402 x 150.000 
kr. 
I alt 60,3 mio. kr. 

50.000 kr.7år  

Bemærkninger  

 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Facader 
  

Forundersøgelse  Juli 2005 
Hovedprojekt  2020/2021 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Facaderne er blevet gennemgået af rådgi-
vende ingeniører fra Danakon forud for pro-
jektet. Danakon har konkluderet, at der er 
mange sætningsrevner, fuger og sten, der er 
skadet af frost og vejsalt.  
 

 

Forundersøgelsen 
 

 Der er udarbejdet en rap-
port. 

Hovedprojekt  
 

 

Koordinering  
med andre projekter 

Facader – nødvendige forbedringer  

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  52.500.000 kr. 
 

  

Bemærkninger Der er udarbejdet to forslag til udbedring. Den store model vil beløbe sig 
til 52.500.000 kr., og den lille til 21.983.750 kr. 
 
Ifølge ansøgningen til Landsbyggefonden er nutidsbeløbet af renoverin-
gen af klimaskærmen 73.570.000 kr. 
 
Alle forslag, der vedrører ændring af facaden, må vi forvente problemer 
med pga. den facadecensur, der er på vores bevaringsværdige huse. 
 

 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Kældre 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2017/2018-2023/2024 

  Status 

Baggrund for projektet  Der er fugtproblemer i flere af kældrene. 
Der er stor forskel på, hvor udbredt proble-
met er fra bolig til bolig. Der har ikke siden 
opførelsen af Humlevænget været udbedret 
fugtproblemer i bebyggelsen. Laget af beton 
svinger fra ca. 3 til 14 cm, hvilket gør, at 
sandsynligheden for, at der opstår fugtpro-
blemer, er meget forskellig. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Det foreslås, at der nedgraves et omfangs-
dræn og opsættes platonplader på væggene i 
kældrene. 
Der skal samtidigt gøres noget ved kælder-
gulvene i de boliger, hvor der er problemer i 
dag. 

 

Der er lavet nogle forsøg 
i kældre, hvor problemet 
var særligt udtalt. 
 

Koordinering  
med andre projekter 

Kloakprojekt  

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  30 - 40.000 kr. pr. 
bolig  
I alt 16 - 20 mio. kr. 
 

  

Bemærkninger  

 



Nødvendige projekter 

Røde projekter 
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Konto: 116- Tag 
  

Forundersøgelse  2020/2021 
Hovedprojekt  2021/2022 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Tagbelægning er i meget svingende kvalitet 
med begyndende afflækninger og brud på 
stenene. 

 

Forundersøgelsen 
 

I 2019 – 20 undersøges det om alle tage skal 
udskiftes 

 

Hovedprojekt Fra 2020 og frem   

Koordinering  
med andre projekter 

Skal koordineres med eventuel tagterrasse 
og boligudvidelse på loft 

 

Næste skridt    

  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt     

Bemærkninger  



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Igangværende projekter (grønne projekter) 
 

Konto: 116- Facader – nødvendige forbedringer 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2010/2011-2019/2020 

  Status 

Baggrund for projektet  Indtil der foreligger en afklaring om hel-
hedsplanen, vil der ske løbende nødvendige 
renoveringer af facaderne. 

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt  
 

 

Koordinering  
med andre projekter 

Facader   

Næste skridt   
  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt   5.000.000 kr. i lang-
tidsbudgettet (10-år 
50.000 kr./år) 

 

Bemærkninger Alle forslag, der vedrører ændring af facaden, må vi forvente problemer 
med pga. den facadecensur, der er på vores bevaringsværdige huse. 
 

 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Varmeanlæg/varmecentral 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2010/2011 – 2018/2019 

  Status 

Baggrund for projektet  Flere af de eksisterende varmeunits i boli-
gerne er i dag forældede.  
 

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Der er konkrete planer om at udskifte var-
meunits, men en udskiftning af units skal 
ske over de næste 10 år. 
 
Der kan på sigt være behov for at forkorte 
udskiftningsperioden på 10 år. 

Der har i flere tilfælde 
været behov for at ud-
skifte flere fjernvarme-
units end der har været 
budgetteret med, hvilket 
har medført at vedlige-
holdelsesbudgettet er 
overskredet.  
 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
 
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  10 mio. kr. 500.000 kr. pr. år 
samlet 10 mio. kr. 

 

Bemærkninger  
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Faldstammer 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2009/2010 – 2023/2024 

  Status 

Baggrund for projektet    

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Det forventes, at de første skal skiftes i 
2010. Ved udskiftningen af køkken skal 
faldstammerne dog besigtiges og eventuelt 
udskiftes. 
 

Alle faldstammer blev 
renset i 2004/2005. 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  8-10 mio. kr. 250.000 kr. i lang-
tidsbudgettet for 
2010/2024 (i alt 3,5 
mio.) 

 

Bemærkninger  
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Sanitet 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2009/2010 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Saniteten i boligerne trænger til at blive ud-
skiftet og er i nogle tilfælde på alder med 
bebyggelsen. Udskiftningen af saniteten sker 
løbende fra bolig til bolig af vedligeholdel-
sesbudgettet. 

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt   

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  1,5 mio. kr. 150.000 kr. om året. 
samlet 1,5 mio. kr. 
 
I 2010/2011-
2011/2012 er afsat 
yderligere 150.000 
kr. pr. år. 

 

Bemærkninger  
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116-3704 Brandkamme og tagrender 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2009/2010 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Mørtel på brandkamme revner og falder ud. 
Det anbefales, at mørtel udskiftes til Rufa-
kit. Når arbejdet udføres, skal der rejses stil-
lads. Ved samme lejlighed kan der ske en 
udbedring af tagrenderne i forbindelse 
med brandkamme. De er ikke hensigtsmæs-
sigt udført og er stoppet til med blade og 
andet. En ændring af tagrenderne er nød-
vendig og bør ske snarest. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt  Der er på nuværende 
tidspunkt gennemført 15 
tagrendeudbedringer. 
 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt  
 

 

  
Økonomi:  

Konto: 116-3704 Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  Brandkarme: 10.000 
kr./stk. i alt 1,08 
mio. kr. for 108 
karme. 
 
Tagrendeudbedrin-
ger: 10.000 kr./bolig 
I alt 4.02 mio. kr. for 
402 boliger. 
 

Der er afsat 200.000 
kr. pr. år til tagren-
der i langtidsbudget-
tet for 2010/2011. I 
2009/2010 er der 
afsat 450.000 kr. 
 

 

Bemærkninger Der skal henlægges penge til brandkamme. 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- El i boliger 
  

Forundersøgelse  2007/2008 
Hovedprojekt  2008/2009 -2019/2020 

  Status 

Baggrund for projektet  El i boligerne skal udskiftes, da ledninger og 
kontakter er gamle og slidte og kan medføre 
en brandfare. Installationer er ikke tidssva-
rende og lever ikke op til den nutidige stan-
dard. 
 

 

Forundersøgelsen 
 

I forbindelse med forberedelsen til udskift-
ningen af elinstallationer i afdelingen, er der 
udført en undersøgelse med udskiftning af el 
i 3 stokke ved fraflytninger. 

 

Hovedprojekt Der foreligger en plan for hvordan renove-
ringen af elinstallationerne skal gennemfø-
res.  I planen gives der mulighed for, at be-
boerne kan købe ekstra installationer i form 
af stikkontakter eller lignende. Beboerne har 
fået udleveret en liste over mulighederne for 
tilkøb. Der er blevet prøverenoveret 2 blok-
ke. 

Udskiftningen foregår 
løbende stokvis. 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 500.000kr. 500.000 kr.  

Hovedprojekt  10,2 mio. kr. (ca. 
25.000 per husstand) 

500.000 kr. 
pr. år. via vedlige-
holdelsen i langtids-
budgettet for 
2010/2011 

 

Bemærkninger  
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 

Forslag til handleplan for Humlevænget budgetår 2011/2012 
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Konto: 116-4003 Grønne områder 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2007/2008 -2010/2011 

  Status 

Baggrund for projektet    

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Med i projektet vedrørende grønne områder 
er medtaget 2 pladser, nemlig foran vaskeri-
et og ejendomskontoret. 
 
 

Arealet foran vaskeriet er 
gennemført (2007-2008), 
medens arealet foran 
ejendomskontoret påbe-
gyndes i 2010/2011. 
 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116-4003 Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  550.000 kr. 550.000 kr.  

Bemærkninger  
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116-2801 Skorsten 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2007/2008-2049/2050 

  Status 

Baggrund for projektet  Skorstene er generelt i dårlig stand. Der er 
ca. 400 skorstene i afdelingen, som er lavet 
af enkeltsten. Skorstene er ekstrem udsat for 
vejrforhold, hvilket medvirker til at største-
delen af skorstene er i meget dårlig 
stand. Der foretages løbene reparationer af 
skorstene.  

 

Forundersøgelsen 
 

Det skal undersøges om skorstene kan fjer-
nes, hvilket i givet fald skal ske via en ud-
skiftning af taget. 

 

Hovedprojekt  Der foretages forsøg med 
imprægnering af skorste-
nene ved udskiftning for 
at forøge deres levetid. 
 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116-2801 Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt  8,5 mio. kr. 200.000 kr. i lang-
tidsbudgettet 2010-
2012 og 300.000 kr. 
i 2013/24 i alt 4,5 
mio. kr. 
 

 

Bemærkninger Det vil koste ca. 8,5 mio. kr. at udskifte alle skorstene (beløbet er ikke 
fremskrevet). Det koster ca. 25.000 kr. pr. skorsten. 

 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Forbedring af køkkener 
  

Forundersøgelse  2006/2007-2007/2008 
Hovedprojekt  2008/2009 -2017/2018 

  Status 

Baggrund for projektet  Køkkenerne i Humlevænget fremstår i dag 
som utidssvarende.  

 

Forundersøgelsen 
 

På baggrund af fremtidssikringsanalysen for 
Humlevænget skal det i forundersøgelsen 
undersøges, om der er mulighed for, at gen-
nemføring en renovering, som vil sikre køk-
keners standard. 
Køkkenernes areal kan forøges ved at ned-
lægge en væg ind til det tilstødende 
rum/alrummet. Der er forskel på boligerne, 
og det vil derfor være nødvendigt i nogle af 
boligerne at udføre et større understøtnings-
arbejde, da væggen i enkelte boliger er bæ-
rende.  
I forundersøgelsen skal de forskellige boli-
ger gennemgås, og der skal projekteres på 
bærende vægge. 

 

Hovedprojekt I forbindelse med projektet føres der 2,5 
kvadrat ledning med 400 volt fra eltavle på 
1. sal, hvorved der samtidigt kan tilføres 
jord til de eksisterende stikkontakter. 
Beboerne har i forbindelse med individuel 
modernisering mulighed for at få et tilskud 
på 20.000 kr. Køkkenudskiftningen sker i 
samråd med ejendomsmesteren.  
I forbindelse med udskiftningerne etableres 
der 400 volt til komfurinstallationer. 

Der kører et løbende 
køkkenprojekt i afdelin-
gen, hvor der på nuvæ-
rende tidspunkt er udskif-
tet ca. 100 køkkener. 25 
er udskiftet i forbindelse 
med fraflytninger.  
40 køkkener indgår i for-
bindelse med individuel 
modernisering. 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 

Forundersøgelse 100.000kr.   

Hovedprojekt  70.000 kr. pr. bolig 
afhængig af hvilke 
køkkenelementer 
der vælges. 

4 mio. kr. i langtids-
budgettet for  
2010/2011 

 

Bemærkninger Der ydes i dag et tilskud på 20.000 kr. indgår i langtidsbudgettet som en 
del af vedligeholdelsesbudgettet, så der kan skiftes 20 køkkener pr. år.  
Projektet er medtaget i helhedsplanen for at få udskiftningen færdig in-
den for en overskuelig fremtid og forventes at koste 27.500.000 kr. 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Renovering af baderum 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2011/2012 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Baderum er i dårlig stand.  

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Baderum er bygget uden vådrumsmembran 
og gulvafløb er jævnligt utætte.  
Gamle væg- og gulvbelægninger bankes af 
og vådrumsmembran etableres før reetable-
ring af bad. 

 

Koordinering  
med andre projekter 

Renovering af badeværelse koordineres med 
udskiftning af faldstammer, stigestrenge og 
af gulvafløb. 

 

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt   10 mill. over 15 år  

Bemærkninger I samme årrække er der afsat 4 mill. til faldstammer 
 



Igangværende projekter  

Grønne projekter 
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Konto: 116- Tagprojekt/tagterrasser + boligudvidelses/loft  
  

Forundersøgelse  2020/2021 
Hovedprojekt  2021/2022 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet    

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt   

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt   

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse    

Hovedprojekt     

Bemærkninger  
 



Idéer 

Gule projekter 
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Idéer til projekter (gule projekter) 
 

Konto: 116- Skateboard/rulleskøjtebane 
  

Forundersøgelse   
Hovedprojekt  2022/2023 

  Status 

Baggrund for projektet  Muligheden for at etablere en skateboard-
/rulleskøjtebane til de større børn/ unge på 
fællesarealerne skal undersøges. Banen vil 
være et godt tilbud til de større børn/unge i 
Humlevænget og vil give mulighed for at slå 
festtelte op og lignende ved jubilæer. Der er 
i dag mulighed for at etablere banen på fest-
pladsen. 
  

 

Forundersøgelsen 
 

  

Hovedprojekt Banen skal konstrueres således at det er mu-
ligt at etablere en skøjtebane på den om vin-
teren. 

 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt Projektet er midlertidigt sat i bero. 
Set i lyset af de protester der har været i 
forbindelse med Kommunens forslag om at 
lave skateboardbane i Husumparken og kla-
gerne over vores egne legepladser, kan det 
overvejes, om projektet skal droppes. 
 

 

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 

Forundersøgelse    

Hovedprojekt  mellem 100.000 og 
200.000 kr. 

  

Bemærkninger Prisen afhænger af udformningen af projektet. 
 



Idéer 

Gule projekter 
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Konto: 116- Træbalkon fra første sal 
  

Forundersøgelse  2021/2022 
Hovedprojekt  2021/2022 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet  Det foreslås, at muligheden for en træbalkon 
ud fra boligerne i 1. sals højde ud mod ha-
verne undersøges. Det vil i enkelte boliger 
give mulighed for at kunne gå direkte fra 
køkkenet og ud i haven.  

 

Forundersøgelsen 
 

I forundersøgelsen skal mulighederne i de 
forskellige boligtyper undersøges, og erfa-
ringer fra lignende terrasser undersøges. Det 
foreslås, at det er den enkelte beboer, der 
finansierer terrasserne, men at der i forun-
dersøgelse udarbejdes en fast arkitektur for 
hvordan, træbalkonen skal se ud. 

 

Hovedprojekt   

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt Projektet er midlertidigt sat i bero.  
  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 

Forundersøgelse 100.000 kr.   

Hovedprojekt  Uvist - beror på for-
undersøgelsen 

  

Bemærkninger Det forslås at projektet finansieres via den individuelle 
kollektive modernisering. 

 



Idéer 

Gule projekter 
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Konto: 116- Vinterhave/drivhuse 
  

Forundersøgelse  2020/2021 
Hovedprojekt  2022/2023 – 2024/2025 

  Status 

Baggrund for projektet  En beboergruppe skal undersøge, hvordan 
der kan gives mulighed for at opføre en vin-
terhave/ drivhus efter bestemte arkitektoni-
ske retningslinjer. 

 

Forundersøgelsen 
 

I forundersøgelsen skal der først og frem-
mest fremsendes en forespørgsel til kommu-
nen, hvori det forespørges, om der er mulig-
hed for at få tilladelse til at opføre en vinter-
have/drivhus i forhold til bebyggelsespro-
centen i Humlevænget. 
Hvis der ligger en forhåndsgodkendelse fra 
kommunen kan der efterfølgende blive 
igangsat et mindre projekt, hvor der købes 
arkitektbistand udefra.  

 

Hovedprojekt På baggrund af de retningslinjer, der er ble-
vet udarbejdet i forundersøgelsen, gennem-
fører de enkelte beboere opførelse af de 
mindre drivhuse. Opførelsen er ikke et krav, 
men en mulighed for den enkelte beboer. 
Efter en femårs periode opgøres, hvor 
mange boliger, der har opstillet et mindre 
drivhus, og der tages på et afdelingsmøde 
stilling til, om projektet skal forsætte eller 
ej. 

 

Koordinering  
med andre projekter 

  

Næste skridt Som følge af kloakprojektet, hvor det må 
forventes, at haverne skal graves op, afven-
ter dette projekt færdiggørelsen af kloakpro-
jektet. (Tidligst 2020) 

 

  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 50.000 kr.   

Hovedprojekt  Uvist - beror på re-
sultatet af forunder-
søgelsen 

  

Bemærkninger Projektet gennemføres for beboernes egne midler, via individuel kollek-
tiv modernisering. 



Idéer 

Gule projekter 
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Konto: 116- Solenergi 
  

Forundersøgelse  2020/2021 
Hovedprojekt  2020/2021 og frem 

  Status 

Baggrund for projektet    

Forundersøgelsen 
 

Muligheden for indlægningen/opsætning af 
solenergi i de enkelte boliger skal undersø-
ges i en forundersøgelse. Det skal undersø-
ges, om solenergien skal være et supple-
ment, eller om det skal være 100 %. Det skal 
undersøges om det kan betale sig at indføre 
solenergi. Muligheden for jordvarme 
skal også undersøges. I forundersøgelsen 
skal der inddrages erfaringer fra lignende 
projekter, og det skal undersøges, om der 
kan ansøges økonomiske midler til støtte af 
projektet. 
 
Der skal tages hensyn til de nyinstallerede 
varmeunits, således at de kan fungere med 
den eventuelle solenergi eller/og jordvarme. 
 
Det skal undersøges, om det er muligt at 
opsætte byvindmøller. 

Da udskiftningen af var-
meanlæg, ikke af øko-
nomiske grunde kan gen-
nemføres som et samlet 
projekt, men ved at der 
sker en løbende udskift-
ning af 10-20 fyr om året 
og det faktum, at vi alle-
rede har udskiftet en del 
fyr, vil jordvarme ikke 
kunne komme i betragt-
ning i denne omgang. 
Derimod skal udnyttelsen 
af solceller undersøges i 
forbindelse med en frem-
tidig tagrenovation. 
 

Hovedprojekt   

Koordinering  
med andre projekter 

Projektet skal koordineres med udskiftnin-
gen af det eksisterende varmeanlæg 
i Humlevænget, så det bliver indarbejdet ved 
en evt. udskiftning. 
 

 

Næste skridt Projektet er midlertidigt sat i bero.  
  
Økonomi:  

Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 
Forundersøgelse 100.000 kr.   

Hovedprojekt  50-100.000 kr. pr. 
bolig.  
I alt 40,4 mio. kr. 

  

Bemærkninger Det foreslås, at der ansøges om fondsmidler til projektet.  
 


