
byggeavis  ¦  nr. 3 - juni 2014

AVEDØRE STATIONSBY NORD
Helhedsplan - renoveringsprojektet

BYGGEAVIS

Bitten Dufour,  
formand for afdelingsbestyrelsen

Johannes Pleidrup,  
næstformand for afdelingsbestyrelsen

Marianne Garn,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Jørgen Bendex,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Kirsten T. Widenborg,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Per Møller Sørensen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Joan Henriksen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Per Pedersen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Henning Bøgh Holtov,  
forretningsfører KAB

Henrik Lindegård Bering,  
projektleder KAB

Jan Poulsen,  
ejendomsleder

Pia Østrup,  
ejendomskontoret

Peter Tybrind,  
projektleder Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Paul Børling, 
Beboerkoordinator tilknyttes udvalget 
efter behov. 

Byggeledere og fagtilsyn tilknyttes 
udvalget efter behov.

BYGGEUDVALG

AT BO PÅ EN BYGGEPLADS

Til at styre hele den store og komplicerede byggesag – fra projekt til færdigt arbejde – er etableret 
et byggeudvalg. I dette udvalg, som altså er renoveringssagens øverste myndighed, sidder:

Vi er opmærksomme på, at det er 
både besværligt og til tider irriterende 
at have håndværkere i eller ved sit 
hjem. Arbejdet både larmer og støver, 
selvom alle håndværkere gør hvad de 
kan for at minimere besværet.

Det er aftalt med entreprenøren, at 
støjende arbejde kun må finde sted 
på hverdage mellem kl. 7 og 16. Og 
arbejde i boligerne kun mellem kl. 8 
og 16. Hvis der en sjælden gang skal 
ske støjende arbejde udenfor dette 
tidsrum, bliver det varslet!

Der må naturligvis gerne være hånd-
værkere udenfor dette tidsrum – bare 
de ikke støjer!

Alle der har med byggeriet at gøre ud-
styres med et ID-kort som skal bæres 
synligt.

Pas på når I færdes steder, hvor der 
bygges. Pas specielt på børnene. 
Maskiner og byggematerialer kan være 
spændende, men det er ikke legetøj 
eller en legeplads.

Adgang forbudt skilte, parkering 
forbudt skilte og afspærringer skal 
respekteres!

FORSIKRINGER
Der er tegnet forsikringer vedr. bygge-
riet. Men vi opfordrer alle beboere til 
selv at tegne en indboforsikring, hvis 
uheldet er ude.

Har man allerede en forsikring, skal 
forsikringsselskabet orienteres om at der 
nu er renoveringsarbejde på adressen. 
Forsikringsselskabet kan så vejlede hvad 
man skal være opmærksom på.

Sker der uheld i forbindelse med byg-
geriet, skal dette meddeles til beboer-
koordinatoren, som så sørger for at give 
besked til byggeledelse, entreprenør, 
boligorganisation, el. lign.
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Arbejdet med badeværelserne
Når håndværkerne skal i gang, uanset 
om det er i rækkehusene eller Bymu-
ren, starter de med at tage fotos af de 
steder, hvor de skal arbejde og færdes. 
Så kan man nemlig se om der sker ska-
der, mens der bygges (og hvis der gør, 
skal de naturligvis udbedres). 

I rækkehusene går nedriverne så i gang 
med at fjerne det eksisterende bade-
værelse, murerne kommer og mon-
terer fliser og de øvrige håndværkere 
afslutter.

I Bymuren fjernes det der er nødven-
digt at flytte for at komme til gulvet, 
og den nye gulvbelægning udlægges. 
Den skal have noget tid til at tørre og 
når det er sket, retableres baderummet 
som det var før renovering af gulvet. 

Når håndværkerne er færdige, skal 
arbejdet efterses, og hvis der evt. er 
fejl og mangler, skal disse udbedres. 
Herefter erklæres arbejdet afsluttet og 
det er fremover afdelingens driftsfolk 
der skal sørge for at tingene virker. Ved 
afleveringen afleveres der til hver bolig 
en lille beskrivelse af hvordan man skal 
passe og vedligeholde de nye elemen-
ter der er tilføjet boligen.

Udskiftning af tag på bymuren
Taget på Bymuren udskiftes løbende i 
hele byggeperioden.

Der bliver opsat et stillads på begge 
sider af huset, ca. 60 meter ad gan-
gen, og der bliver opsat en overdæk-
ning over hele tagrummet, mens der 
arbejdes. Der opsættes stilladsben til at 
bære overdækningen, på en måde så 
man ikke kan gå på stilladset. Adgang 
til stilladset sker ved særlige trappetår-
ne der vil blive aflåst når der ikke arbej-
des. Håndværkerne skal ikke arbejde 
eller færdes i haverne!

Renovering af indgangspartier
Der skal lægges nye gulve og opsættes  
nye lofter og vægbeklædninger i ind-
gangspartierne. Det vil komme til at 
medføre nogle gener når specielt gulvet 
skal lægges. Vi arbejder i øjeblikket på 
at finde ud af hvordan det kan gøres så 
det generer mindst muligt.

Hvornår bliver det lavet?
Arbejdet forventes at gå i gang straks 
efter sommerferien.
Vi begynder med at etablere en bygge-
plads; sætte mandskabsskure og kontor-
skure op, gøre plads til materialer og 
affald, ol. 

Byggepladserne etableres to forskellige 
steder på græsplænen bag Bymuren 
fra ca. nr. 56 til ca. nr. 110.

Håndværkerne begynder arbejdet med 
at nedlægge hyblerne og lægge dem 
sammen med nabolejlighederne. 
Herefter begynder arbejdet med nye 
badeværelser. Der begyndes med 
Bymuren 2 og afsluttes med 124. 
Samtidig med at der arbejdes med 
Bymuren arbejdes der i rækkehusene. 
Her begynder håndværkerne med 
Blytækkerporten og fortsætter med 
Gørtlerporten og slutter med Pottema-
gerporten og slutter med Rebslager-
porten (lige numre). 

Renovering af indgangspartier og ud-
skiftning af taget begynder også med 
Bymuren 2 og fortsætter fremad lige-

som badeværelserne. Disse to arbejder 
vil vare det meste af byggeperiodens 
to år.

Vi regner med at være færdige med alt 
byggearbejdet senest til sommerferien 
2016.

På den farvelagte oversigtsplan (side 6) 
kan man se hvordan byggeriet vil bevæge 
sig fremad og nogenlunde hvornår man 
kan regne med at det sker.

Varslinger
Alle beboere vil modtage en varsling 
om at håndværkerne skal i gang i 
deres bolig. Der varsles 3 måneder før 
arbejdet begynder i en etape og senest 
6 uger før håndværkerne skal ind. I 
dette varsel, vil stå hvad der skal laves, 
hvordan beboerne skal forholde sig 
og i hvilke uge arbejdet begynder og 
slutter. 

Man vi også få et varsel 14 dage før. 
Heri står den præcise dato, hvornår 
håndværkerne skal have adgang til 
boligen.

Der omdeles også en varsling 3 dage 
før arbejdet skal i gang. 
Det er meget vigtigt, at håndværkerne 
får lov at komme ind når de skal! Bebo-
erne skal derfor låne os en nøgle – i god 
tid før arbejdet begynder. Nøgler opbe-
vares i et aflåst skab på byggekontoret 
og lånes kun ud til de håndværkere der 
skal ind i boligen – når de skal ind. 

Vi er nu kommet så langt med renove-
ringsprojektet, at vi – endelig – skal til 
at begynde arbejdet.

Entreprenørfirmaet NCC har vundet 
licitationen og har fået overdraget 
opgaven at være hovedentreprenør 
for alt arbejdet.

Det betyder, at NCC er ansvarlig for at 
udføre alt det arbejde der skal udføres 
efter Helhedsplanen. Men NCC har så 
antaget en lang række andre håndværks-
virksomheder til at løse de forskellige dele 
af arbejdet. Så I vil komme til at se mange 
forskellige håndværkere i afdelingen i de 
næste par år.

Hvad skal udføres?
I alt 15 små boliger, hybler, skal 
nedlægges og lægges sammen med 
nabolejlighederne.

Den største arbejdsindsats bliver at 
badeværelserne i rækkehusene skal 
renoveres fuldstændigt. Det betyder at 
håndværkerne skal ind i rækkehusene 
mens I bor der. I vil få tilbudt at få opsat 
et ”bade- og toilettelt” imens der bygges 
i boligen. Vi har planlagt, at arbejdet vil 
tage 30 - 35 arbejdsdage.

Badeværelserne i etagehusene skal have 
nye gulve. Det bliver ikke så omfattende. 
Her skal I regne med at der arbejdes i 
5 - 7 arbejdsdage. Og der opstilles en 
bade- og toiletvogn ved indgangsdøren 

som kan benyttes mens badeværelset er 
lukket af.

I lokalet i Bymuren 110 er der opbygget 
en model i fuld størrelse af det nye bade-
værelse og der er også eksempler på 
de nye gulve i Bymuren. Her vil i resten 
af juni og igen til august – være åbent 
onsdage kl. 17 - 18.

Indgangspartierne i Bymuren skal også 
renoveres. Der kommer nye gulvbe-
lægninger, nye vægbeklædninger, nye 
lamper og navneskilte, nye postkasser 
og nye dørtelefonanlæg med video.
Eksempler på de nye opgange kan ses i 
Bymuren 22 og 58.
Endelig skal der udskiftes tag på hele 
Bymuren.

NU SKAL VI I GANG!
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Denne udgave af Byggeavisen er pyntet 
med balloner på forsiden.

Det er fordi vi vil fejre, at renoverings-
byggeriet nu – endelig – skal i gang. 
Der er valgt entreprenør, NCC, og alt er 
klar til at arbejdet for alvor kan begynde 
efter sommerferien.

Hvad der skal laves og hvordan og 
nogenlunde hvornår, kan man læse om 
i avisen.

Her er også en hilsen fra NCC, som 
glæder sig til at komme i gang. Og 
så er der lidt praktiske informationer, 
bl.a. om hvilke badeværelsestyper der 

bygges hvor i rækkehusene, om vores 
byggekontor og byggeudvalg og ikke 
mindst en arbejds- og hovedtidsplan.

INDLEDNING

BADEVÆRELSES-UDSTILLING

Bymuren 110

Åbent: 
onsdag kl. 17 - 18 
(i resten af juni og igen til august)

BYMUREN 22
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Opstarten på jeres store renovering er 
nært forestående og vi glæder os meget 
til at komme i gang.  I kommer til at se 
os rigtig meget i de kommende 2 år. 
Der vil komme perioder, hvor i synes at 
vi larmer for meget, sviner for meget og 
hvor i bare gerne vil have os til at blive 
færdige, men jeg kan love, at vi vil gøre 
vores allerbedste for at den kommen-
de periode bliver så ”smertefri” som 
muligt.
Vi har brugt foråret til at komme i jeres 
dejlige miljø og kan se, at det er noget 
som betyder meget for jer. Vi lover at 
passe godt på det og aflevere det som 
det ser ud i dag.  
NCC har prøvet denne slags byggeop-
gaver mange gange før og stiller med 
et meget erfarent og kompetent hold til 
opgaven. Personerne omkring opgaven 
er udpeget på baggrund af viden og 
erfaring fra tilsvarende projekter.

Den viden og erfaring disse personer 
besidder er bl.a. opnået på flere store 
boligrenoveringsprojekter herunder i 
Vildtbanegård i Ishøj og på Bellmansga-
de på Østerbro i København, som bl.a. 
Brian og Remi har gennemført sammen. 
Kasper er blevet tilknyttet holdet på 
baggrund af hans store faglige viden og 

praktiske erfaring fra at have arbejdet 
som murer og murerformand i næsten 
20 år. En viden og erfaring der er guld 
værd, når over 1.000 badeværelser skal 
renoveres og moderniseres. 
Holdet fra NCC, der styrer arbejdet, kan 
I se et andet sted i Byggeavisen.

På Vildtbanegård fik i alt 1.084 lejlig-
heder i 37 boligblokke, i årene 2009 til 
2011, bl.a. nye vinduer og ny facade, 
og sagen blev gennemført i et helt unikt 
godt samarbejde med bygherren, rådgi-
verne og især afdelingsbestyrelsen. 
Projektet var opdelt i 2 afdelinger, og 
begge afdelinger blev afleveret mangel-
frit ca. 3 måneder før aftalt tid - i hhv. 
december 2010 og december 2011. 
Arbejdet er blevet udført i en meget 
høj kvalitet til bygherrens budget og 
med en meget tilfreds bygherre og 
ikke mindst tilfredse beboere til følge. 
Samtidig lykkedes det at producere på 
byggepladsen i 677 dage – næsten 2 år 
– uden arbejdsulykker.

På Bellmansgade har NCC netop afslut-
tet et tilsvarende godt samarbejde med 
beboere, rådgiverne og beboerbestyrel-
sen. Vi har i november 2013 afleveret 
245 facaderenoverede lejligheder man-

gelfrit i samme høje kvalitet 6 uger før 
aftalt tid, indenfor bygherrens budget 
og med tilsvarende glade og tilfredse 
beboere. 

Vi vil på Avedøre Stationsby Nord arbej-
de tilsvarende målrettet og engageret, 
så denne renovering også bliver suc-
cesfuld og indfrier bygherrens ønsker, 
forventninger og krav til sikkerhed, øko-
nomi, tid og kvalitet. Samtidig vil vi med 
vores tilstedeværelse på byggepladsen 
sikre, at både bygherre, rådgivere samt 
beboere og driftspersonale vil opleve 
en professionel, imødekommende og 
ikke mindst tryg og sikker renovering af 
Avedøre Stationsby Nord.
 
Jeg håber, at I vil byde os og især vores 
håndværkere velkommen ind i jeres 
dagligdag de næste 2 år.
 
 

Venlig hilsen
 
Brian Hasfeldt, 
NCC 
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KÆRE BEBOERE

BADEVÆRELSER I RÆKKEHUSENEInformation
Der udgives en Byggeavis i renoverings-
perioden. Avisen vil komme 4 gange om 
året og den omdeles til alle beboere.

Man vil også kunne se Byggeavisen på 
afdelingens hjemmeside:
http://ek-avedorenord.dk/afdelingsbe-
styrelsen

På hjemmesiden bringes også nyheder 
og andre informationer af betydning 
for byggesagen.

Byggeudvalget har besluttet at oprette et 
Byggekontor, hvor beboerkoordinatoren 
og en medarbejder fra ejendomskontoret 
kan træffes. Dette kontor åbner den 11. 
august og holder åbent hver mandag 
kl. 10 - 11 og hver onsdag kl. 16 - 17. 
Kontoret ligger i Bymuren 56.

På Byggekontoret kan man stille 
spørgsmål til projektet og i det hele 
taget henvende sig, hvis man har noget 
på hjerte i forhold til projektet. 

Alle beboere vil blive inviteret til infor-
mationsmøder før arbejdet begynder i 
deres boliger. Invitation til disse møder 
kommer med 2-ugers varslingerne.

Der er til projektet knyttet en beboer-
koordinator, Paul Børling, der kan 
træffes på telefon 5059 1151 eller på 
mail pb@borling.dk.

NCC har også tilknyttet en medarbejder, 
der skal have med beboere at gøre. 
Det er Remi Rustad Suder, som vil være 
”NCC’s ansigt udadtil”.
 

Rækkehusene er forskellige og derfor bliver der også forskellige nye badeværelser.
Her kan man se hvilke type badeværelser, der etableres på de forskellige adresser.
I udstillingslokalet hænger nogle plancher, hvor man kan se tegninger af de forskellige typer badeværelser.

Scan koden og se mere om 
Avedøre Stationsby Nord
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ARBEJDSPLAN OG OVERORDNET TIDSPLAN

Arbejdet er tilrettelagt som man kan se på den farvelagte plan. Der startes ved 
gymnasiet på Blytækkerporten.

En tidsplan er ved at blive udarbejdet, så man kan ikke på nuværende tidspunkt 
sige noget om hvornår arbejdet udføres.

Entreprenøren starter med lejlighedssammenlægninger.
Badeværelsesrenoveringerne udføres både i Bymuren og i rækkehusene på samme 
tid. Dette arbejde er opdelt i etaper:

Badeværelses-renovering i rækkehusene:
Etape 1, Blytækkerporten (grøn): 
Etape 2, Blytækkerporten - Gørtlerporten (gul).
Etape 3, Gørtlerporten - Pottemagerporten (blå).
Etape 4, Pottemagerporten - Rebslagerporten (rød).

Badeværelses-renovering i Bymuren:
Etape 1, nr 2 - 18 (grøn).
Etape 2, nr 20 - 58 (gul).
Etape 3, nr 60 - 96 (blå).
Etape 4, nr 98 - 124 (rød).

Udskiftning af tag på Bymuren og renovering af indgangspartier i Bymuren vil ske 
hen over hele byggeperioden.

KONTAKTPERSONER
Dem beboerne møder:

Remi Rustad Suder
byggekoordinator, NCC

Pia Østrup
ejendomskontoret

Paul Børling
beboerkoordinator, rådgivere

NCC
Dem, der styrer byggeriet:

Brian Hasfeldt
projektchef, NCC

Kirsten Pallesen
entrepriseleder, NCC

Kasper Vilman Pedersen
entrepriseleder, NCC

BYGGELEDELSE
Dem, der sikrer at projektets vision 
bliver overholdt:

Claus Skovsø Pedersen
byggeleder, Kullegaard arkitekter

Lars Raasted  
byggeleder, Kullegaard arkitekter

Peter Tybrind
projektleder, Vilhelm Lauritzen arkitekter

Rasmus Graakjær
arkitekttilsyn, Vilhelm Lauritzen arkitekter

Ole Høier Madsen
ingeniørtilsyn, Holmsgaard rådgivende 
ingeniører

PERSONER TILKNYTTET BYGGERIET
Mens byggearbejdet står på, vil beboerne kunne møde:

BYGGEKONTOR FOR BEBOERE

Bymuren 56

Åbent:
mandag kl. 10 - 11
onsdag kl. 16 - 17

Kontoret åbner den 11. august 
kl. 10 og vi giver en forfriskning 
ved en lille åbningsfest onsdag 
den 13. august kl. 16 - 17. 
Alle er velkomne!


