
Avedøre 
Stationsby Nord
Fremtidssikring af varmesystem

Pga. Coronarestriktionerne er det ikke muligt at afholde et fysisk infomøde, selvom 
det er ønskeligt. Derfor er der lavet en video, som kan findes på hjemmesiden og 
dette skriftlige materiale, hvor du kan få informationer omkring projektet, hvornår 
projektet blev godkendt, hvad projektet indeholder, samt hvad der kommer til at ske i 
din bolig, hvornår.
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Projektet omhandler følgende:

•Nye radiatorer inkl. rør i paneler og 
stigestrenge.

•Radiatorfordelingsmålere.

•Dataopsamling.

•Ombygning i varmecentraler.

•Nye præisolerede varmerør i jord.

I august 2019 godkendte afdelingen at igangsætte projektet ”Fremtidssikring af 
varmesystemet”.
Projektet indeholder følgende:
- Nye radiatorer inkl. rør i paneler og stigestrenge.
- Radiatorfordelingsmålere.
- Dataopsamling.
- Ombygning i varmecentraler.
- Nye præisolerede varmerør i jord.

Alt sammen for en huslejestigning på 3,83 %.
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Eksempel, 
3 værelses bolig i 

Bymuren

Her ses et eksempel fra en 3 værelses bolig i bymuren. På denne tegning kan du se 
radiatorernes placering, samt placeringen af de nye rørpaneler med nye varmerør.
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Principperne for placering af radiatorerne er, at de placeres som hovedregel under 
vinduerne. Der kan dog være undtagelser, hvor dette ikke har været muligt.

Prncipperne for placering af rørpaneler med nye varmerør i Bymuren er følgende:
Der er fuld krybekælder til den ene facade, og der hvor rørene kan trækkes i 
krybekælder skal de trækkes i krybekælder. De steder, hvor det ikke kan lade sig gøre 
trækkes rørene i opgangen frem for inde i boligen.
På første sal/terrænboligerne trækkes rørpanelerne langs loftet, hvor ovenstående 
prioriteringer ikke kan lade sig gøre.
På 2., 3. og 4. sal trækkes rørene lodret efter samme principper som i rækkehusene.
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Eksempel, 
3 værelses bolig i 

Rækkehusene

Dette er et eksempel fra en 3 rumsbolig i rækkehusene. På denne tegning kan du se 
radiatorernes placering, samt placeringen af de nye rørpaneler med nye varmerør .
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Principperne for placering af radiatorerne er at de placeres som hovedregel under 
vinduerne. Der kan dog være undtagelser, hvor dette ikke har været muligt.

Principperne for placering af rørpaneler med nye varmerør i rækkehusene er 
følgende:
Der er fuld krybekælder til den ene facade, og der hvor rørene kan trækkes i 
krybekælder skal de trækkes i krybekælder. Der er opmærksomhed på, at der bruges 
så få rørpaneler som muligt. 
Alle rør skal trækkes i paneler, med undtagelse af der hvor rørene trækkes direkte ned 
i krybekælderen.
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Tidsplan

Der startes op i  de første boliger 1. marts og projektet forventes færdig i midten af 
2022. 

Det er først rækkehusene der står for skud. Entreprenøren starter alt så med at 
renovere varmesystem i rækkehusene, hvorefter de forsætter med renoveringen af 
varmesystemet i Bymuren.
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Varslinger

3 måneder,
6 uger,

14 dage,
3 dage.

Inden arbejder starter op i din bolig modtager du 4 varslinger.

Den første varsling modtager du 3 måneder inden opstart i din bolig. Derefter 
modtager du varsling 6 uger, 14 dage og 3 dage inden arbejderne opstartes i din bolig.

På varslingerne fremgår vigtigt information dels omkring arbejdernes opstart i din 
bolig, samt hvornår der monteres elektronisk nøglelås, hvor og hvordan du skal sikre 
at gøre plads, så håndværkerne uhindret kan komme til i din bolig. 

Som der står i hjørnet af denne 14 dages varsling, så sæt gerne varslingen på 
køleskabet eller et andet synligt sted, så du husker de informationer, som der står på 
varslingen.
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Corona 
håndtering

For at passe på jer og på håndværkerne er det vigtigt at vi holder god afstand, så vi 
undgår smitte risiko ifbm. den verserende Corona situation. 

Håndværkerne er instrueret i at holde god afstand, have god håndhygiejne, og sikre at 
der bæres mundbind, når de bevæger sig rundt i din bolig og til og fra deres 
arbejdssted. 

Lige så vel som håndværkerne passer på og holder afstand, lige så vigtigt er det at I 
holder afstand. Det bedste vil være, hvis I ikke er hjemme når der arbejdes i din bolig, 
hvis dette ikke er muligt er det vigtigt, at du laver en aftale med håndværkerne 
omkring, hvor det er bedst at opholde sig i boligen imens der arbejdes.
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Øvrige tiltag

I stedet for de traditionelle nøglebokse monteres der elektroniske nøglelåse.

Via disse nøglelåse får håndværkerne adgang til boligen via en app. Derudover er 
app’en indstillet således, at håndværkerne kun kan få adgang til din bolig i 
arbejdstiden, altså imellem 8 til 16. Det bliver samtidig styret så det kun er den 
håndværker, der skal have adgang til boligen, der kan få adgang til boligen. App’en
registrere ligeledes hvem der åbner og lukker jeres dør, så vi ved præcis, hvem der har 
haft adgang til din bolig.

Derudover er det muligt at indstille låsen, så den låser automatisk. Håndværker skal 
selvfølgelig sørge for at låse døren, når de forlader din bolig, men hvis de skulle 
glemme det, så kan låsen indstilles til at låse automatisk efter et par minutter.

Du kan bruge din nøgle som du plejer. Den elektroniske nøglelås monteres på 
bagsiden af døren, altså inde i din bolig, hvor din vrider udskiftes med en anden type 
vrider. Når du skal ind i din bolig bruger du din hoveddørsnøgle, som du plejer.
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På grund af diverse Covid19 restriktioner, kontaktes 
ejendomskontoret på følgende måde:

• Der er åbent for personlige henvendelser på 
Ejendomskontoret, efter forudgående aftale.

• Derudover er der udvidet telefontid, hver dag fra kl. 08-
10 samt onsdage fra kl. 16-18. 

• Ring, mail eller brug app’en ”Mig og Min Bolig”.

Hvis du har yderligere spørgsmål til projektet eller hvis der er ting, som du synes ikke 
er blevet forklaret ordentligt i dette materiale, så er du velkommen til at kontakte 
ejendomskontoret. 

Alle spørgsmål besvares og lægges derefter op på hjemmesiden, hvor det også vil 
være muligt at søge svar på spørgsmål, som tidligere er blevet stillet. 

Vi håber, at vi snart kan mødes igen, så det bliver muligt at holde informationsmøder 
fysisk. 
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