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/ Pluskontoret / Faglig og teknisk kapacitet /

/ Personaleressourcer / faggruppe-opdelt / 
/ 2012 / 9 arkitekter, 6 konstruktører, 1 Cand.Polyt (arkitekt), 1 økonomi/administration, 
2 arkitekt- bachelorer, 1 konstruktør-praktikant, 1 piccoline (i alt 21)

/ 2013 / 9 arkitekter, 7 konstruktører, 1 Cand.Polyt (arkitekt), 1 landskabsarkitekt, 1 økonomi/
administration, 2 arkitekt-bachelorer, 1 konstruktør-praktikant, 1 firmastewardesse (i alt 23)

/ 2014 / 9 arkitekter, 9 konstruktører, 1 Cand.Polyt (arkitekt), 1 landskabsarkitekt, 1 økonomi/
administration, 2 arkitekt-bachelorer, 2 konstruktør-praktikant, 1 firmastewardesse (i alt 26)

/ Arkitektrådgivere / er alle uddannet fra en af statens arkitektskoler og har fra 1 til 22 års 
anciennitet, heraf 2 byggeøkonomer. 
/ Konstruktører / har ofte håndværksmæssig baggrund og er alle fra BTH, med 1 til 24 års 
anciennitet, heraf 1 byggeøkonom. 
/ Landskabsarkitekter / er uddannet fra Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole med 16 års 
anciennitet og er byggeøkonom. 
/ Økonomi- og administrationsansvarlig / er revisor-uddannet med 18 års anciennitet.

/ Landskabsrådgivning / Pluskontoret varetager landskabelig bearbejdning som en naturlig 
del af tegnestuens projekter og har fast tilknyttet en landskabsarkitekt som ekstern konsulent i 
forbindelse med disponering og projektering af landskab og udearealer. Vi arbejder med funtionelle 
og æstetiske og løsninger, der biddrager positivt til stedets kontekst og involverer udearealernes 
brugere med fokus på bæredygtige løsninger som regnsvandshåndtering og biodiversitet. 

/ Teknisk kapacitet / Pluskontoret råder over et netværkssystem med arbejdsstationer til alle 
medarbejdere, diverse farveplottere og -printere i format A4 til A0. Vi anvender IBB lagstrukturer 
eller efter aftale den af bygherren ønskede lagsstruktur - dette koordineres med tegnestuens 
CAD-ansvarlige. Pluskontoret har beskrevet IT og CAD manualer for forskellige sagstyper, så 
filudveksling og øvrig kommunikation med klienter og samarbejdspartnere fungerer optimalt. 
Pluskontoret projekterer i såvel ACAD version 2011 og i Revit version 2013. Tegnestuen er fuldt 
Revit-kompatibel og fortrolig med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi iht. 
IKT-bekendtgørelsen, BEK1381, for statsligt, regionalt og kommunalt byggeri.

Operativsystem Microsoft Windows 7 samt hele MS Office pakken 2013 OCL baseret
Tegneprogrammer AutoCAD ver. 2011, Revit ver. 2013. Planlægning MS Project 2000 og 
Autopilot. Visualisering SketchUp 8, V-Ray og Adobe pakken CS5. 

pluskontoret
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Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- succeskriterier

proces > fase 1
• Vi skal rundt om alle mulige løsninger
•  skal være i øjenhøjde
• Interesse om projektet -> god beboerdeltagelse i 

workshops

• Øget venteliste  afd (10%)
•  af afdeling dvs.  og 

fastholde ressourcestærke beboere
• At der kommer fuldt styr på alle byggeskader mv.

godt bygget resultat > fase 2

• Fyrtårn indenfor renovering af højhuse, gerne 
prisbelønnet

• At Aarhus får et nyt, smukt og karakterfuldt 
varetegn, vi kan være stolte af, og som fortæller 
den gode historie om almene boliger

arkitektonisk kvalitet

• Afdelingens godkendelse af den fysiske 
helhedsplan - gerne med 80 % JA

overbevisende vedtagelse

• Projektet indeholder alle relevante arbejder
• Landsbybyggefonden  med mindst 150 mio
• Økonomisk forsvarlig løsning
• At afdelingen  renoveringen har en tydelig og 

  

projekt

1

UDARBEJDET AF
Carsten Kjær Christensen, projektleder / AAB-Aarhus
Lars Holst Hansen, bygherrerådgiver / Bascon
Bo Nørregaard Frandsen, Alex Jakobsen, Brandingeniør, Lars Printz,  /  
Lars Vind Scheerer / Nova5 Arkitekter
Suna Cenholt, Anne Marie Schmidt, Bent Madsen / Pluskontoret Arkitekter A/S
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Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- vær med til at tegne den

VÆR MED TIL AT VIDEREUDVIKLE 
RENOVERINGSPROJEKTET 
FOR KLOSTERVANGEN I DE 

KOMMENDE MÅNEDER. 



24. APRIL 
KL 19 TIL CA. 21.30

20. MAJ
KL 19 TIL CA. 21.30

11. JUNI
KL 19 TIL CA. 21.30
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Infobrev udsendt 
(dette her)

Beboerworkshop #01:
introduktion og 

idéhøst  

Supplerende 
byggetekniske 
undersøgelser

Beboerworkshop #03: 

helhedsplan

Beboerworkshop #02: 
videreudvikling og 

prioritering 

godkendelse af 

Løbende 

Projektet afventer 
økonomisk støtte

information til 
beboere Første “spadestik”

VI BYGGER VI BYGGER VI BYGGER

Færdigbygget

Løbende 
information til 

beboere

KÆRE BEBOERE I KLOSTERVANGEN 

I renoveringen af Klostervangen har vi nu taget endnu et 
vigtigt skridt, idet der er valgt totalrådgivere. Totalrådgiver-
teamets arkitekter og ingeniører vil videreudvikle 
renoveringen frem til tegninger, som håndværkerne kan 
bygge efter. 

De udvalgte totalrådgivere er Pluskontoret Arkitekter 
fra Aarhus med underrådgiverne NOVA5 Arkitekter, 
ALECTIA Ingeniører og GBL – gruppen for By- og 
Landskabsplanlægning. 

Kom og vær med til at tegne Klostervangen
Totalrådgivernes arbejde sker i samarbejde med 
boligselskabet, afdelingsbestyrelsen – og ikke mindst i dialog 
med jer beboere gennem tre workshops. 

Til workshops’ene har vi brug for DIN hjælp og DINE ideer for 
at renoveringens indhold bliver det, der giver bedst mening 
for jer beboere. 

På workshops’ene skal vi se på de tre løsningsmodeller for 
altanrenoveringen - og hvad de betyder for jeres boliger.  

Økonomisk støtte til projektet 
Tegningerne bliver en del af en helhedsplan, der hen over 
sommeren 2014 sendes til Landsbyggefonden for at søge om 
økonomisk støtte til renoveringsarbejderne i Klostervangen. 

Vi håber du vil være med til at skabe Klostervangen i 
fremtiden. Der vil komme mere information om workshop-
indhold - så hold øje med din postkasse!

Med venlig hilsen
AFDELINGSBESTYRELSEN

TOTALRÅDGIVERTEAMET OG AAB 
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RESUMÉ 
Der arbejdes fortsat med tre løsningsforslag til renoveringen 
af Klostervangen, de kaldes A, B og C.  

Mange fælles elementer i modellerne A, B, C
I alle tre forslag arbejdes der med nye gavle, nye facader og 
isolering af tage og isolering mod kælder. Derudover er der 
forslag om nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding i 
boliger, solceller og energivenlige elevatorer. Forslagene vil 
kunne reducere faste udgifter til el og varme. 

Løsning III:
Altanelementer udskiftes til lignende elementer, der 
er fremtidssikrede. Flugtvej på altanen bevares.

Løsning II:
Altangang pakkes ind i glas for at beskytte mod 
fugt. Flugtvej på altanen bevares

Problem: Altangange får fugtskader med tiden

Løsning I:
Altangang pakkes ind i glas og gøres private.
 Nye brandelevatorer, flugtveje og andre brand-
foranstaltninger etableres.
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A

B

C

Forskellen mellem A, B og C modellerne er altan-løsningen. 
I MODEL A skiftes altanernes beton-elementer - altanerne vil 
anvendes og opleves som i dag, men i en ny, pæn version.  

I MODEL B inddækkes altanernes beton-elementer, 
så altanrummet bliver lukket. Altanrummet vil - som i 
dag - skulle anvendes som flugtvej i tilfælde af brand og 
altanrummet vil derfor ikke kunne møbleres.

I MODEL C inddækkes altanernes betonelementer, så 
altanrummet bliver lukket. Bygningens flugtveje ændres, 
så altanrummet lukkes mod nabo-altanerne og vil kunne 
møbleres.
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Hvis du har spørgsmål til projektet, så kontakt AABs 
inspektør Carsten Kjær Christensen på nedenstående mail 
eller telefonnummer:

renovering-afd25@aabnet.dk
Direkte: 89 31 31 23

Der vil blive svaret på mail eller telefon inden for fem 
arbejdsdage. Generelle spørgsmål besvares evt. ved 
omdeling af beboerinformation.  

VI HÅBER, 
VI SES!
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Steder til workshops



Klostervangen afd. 25. AAB-Aarhus

Oplæg til renoveringstiltag
Dato: 27.03.2014

BASIS RENOVERINGSOPGAVER VALGMULIGHEDER FØLGEARBEJDER KOMMENTAR

MILJØ 

FORBEDRING

STØTTE VED 

LBF

Renovering af brandaltangange Løsningsforslag A: Betondæk og betonværn udskiftes og 

fremstår som i dag. 

Store udgifter til kran som nedtager og 

genmonterer samt bortskaffer 

betonelementer. Forstærkning og 

opbygning af køreveje for kran. 

Genhusning af beboer og 

brandmandvagt i 10 mdr.                                                                                                                                    

Nej ja

Løsningsforslag B Inddækning af altaners betonelementer 

som beskytter betondækket for vejr og 

vind. Muligvis montering af 

hejsesanstilling for vinduespudsning

Brandaltaner skal holdes fri for 

brandbelastende materiale såsom 

møbler, kasser osv. 

Ja Ja

Løsningsforslag C Inddækning af altaners betonelementer 

som beskytter betondækket for vejr og 

vind samt opdeling af flugtvejsaltaner 

som del af boligarealet. Muligvis 

montering af hejsesanstilling for 

vinduespudsning

Kræver forbedret brandinstallationer i 

trappeopgange, så alle har en sikker 

flugtvej samt nye entrédøre. 

Ja Ja

Udskiftning af stuealtansfacader Udformning tilpasses nye ankomst- og 

gavlfacader. 

Ja Sandsynligvis

Elevatorer (energivenlige) til samtlige etager Skæringsarbejde af beton. Nye 

teknikhuse på taget

Ja Nej

Ventilation af køkkener og tilslutning i bad * Nye emhætter i alle boliger CTS styring Ja Nej

Skimmelrenovering (gavl boliger) Isolering af gavle og ny facadebekl. Ja Ja

Udskiftning af tagpap og efterisolering af 

tage eller tagrum

Nye sternkanter. Etablering af 

lynafleder på tage. Etablering af 

parabolgårde på taget

Ja Nej

Efterisolering af kælder Ja Nej

Røgmelder i alle boliger * Nej

Miljøforbedring af trappeopgange Maling af trappeopgange. Eftergåelse af 

porttelefoner. Ny belysning

Ja Ja

ØNSKER / MULIGHEDER VALGMULIGHEDER FØLGEARBEJDER KOMMENTAR

MILJØ 

FORBEDRING

STØTTE VED 

LBF

25 % tilgængeligeboliger Ombygning af køkkener og bad samt 

fjerne eventuelle bundstykker i døre

Forudsætter Ø150 mm radier 

overholdes i trappeopgange
Ja

Nye køkkener Nej

Renovering af bad Ja Nej

Udskiftning af vinduesfacader mod brand-

altangange Utætte og dårlig isoleringsværdi
Ja Nej

Udskiftning af vinduesfacader mod 

stuealtaner Utætte og dårlig isoleringsværdi
Ja Nej

Lejligheds-skel isolering for lyd og varme
Nej 

Nye vinduer i gavllejligheder

Kan gøres huslejeneutral eller med en 

midre huslejestigning
Ja Sandsynligvis

Solceller på tag Ja Nej

Omlægning af affaldssystem Muligvis nødvendig i løsning B og C Ja Muligvis

Tagterrasse på tag Sandsynligvis

Ekstra etage på beboerhus/vaskehus Sandsynligvis

Støjskærm mod Langelandsgade Ja

Ude- og ankomstarealer Ja

Trappe fra 1. sal til udeareal Muligvis

Udvidelse af P-plads Nej

Legeplads og Multibane Ja

Info-skærme i trappeopgange og vaskerum Muligvis

* = mulig myndighedskrav
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Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- hvad støtter lbf

Opretning Ombygning/ 
Sammenlægning 

Udtynding / nedrivning

Miljø Tilgængelighed Infrastruktur

Byggeskader, der skyldes svigt i konstruktioner, 
materialer mm. F.eks. skader pga. skimmelsvamp. 

Ved stor tomgang (u-udlejede boliger) kan 
udtynding eller nedrivning støttes.

Ændring af boligstørrelser for at sikre et fremtidigt 
attraktivt udbud af boliger.  

Forbedring af fællesarealer, udearealer og 
fælleshuse for beboere. Støtte til kriminalpræventive 
tiltag f.eks. galvvinduer (oversigt), dørtelefoner mv. 

Boligområder på ghetto-liste kan få støtte (ikke lån) 
til at omlægge veje og stier f.eks. for at skabe bedre 
sammenhæng til den omkringliggende by.  

Støtte til omdannelse af ca. 25% af boligantallet til 
tilgængelige boliger med venderadius 150cm. 

+ + +

+ + +
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sammenhæng til den omkringliggende by.  

Støtte til omdannelse af ca. 25% af boligantallet til 
tilgængelige boliger med venderadius 150cm. 

+ + +

+ + +

AAB renovering af Afdeling 25, Klostervangen 19. marts 2014

Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- hvad støtter lbf

Opretning Ombygning/ 
Sammenlægning 

Udtynding / nedrivning

Miljø Tilgængelighed Infrastruktur

Byggeskader, der skyldes svigt i konstruktioner, 
materialer mm. F.eks. skader pga. skimmelsvamp. 

Ved stor tomgang (u-udlejede boliger) kan 
udtynding eller nedrivning støttes.

Ændring af boligstørrelser for at sikre et fremtidigt 
attraktivt udbud af boliger.  

Forbedring af fællesarealer, udearealer og 
fælleshuse for beboere. Støtte til kriminalpræventive 
tiltag f.eks. galvvinduer (oversigt), dørtelefoner mv. 

Boligområder på ghetto-liste kan få støtte (ikke lån) 
til at omlægge veje og stier f.eks. for at skabe bedre 
sammenhæng til den omkringliggende by.  

Støtte til omdannelse af ca. 25% af boligantallet til 
tilgængelige boliger med venderadius 150cm. 

+ + +

+ + +
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Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- hvad støtter lbf ikke

Forbedring / Modernisering

Vedligeholdelse

Forbedringer af eksempelvis køkken og bad uden 
omlægning af boliger støttes ikke. 

Bygningsarbejder, der er en del af den forventede 
drift og vedligehold, f.eks. maling, støttes ikke.  

-

-

AAB renovering af Afdeling 25, Klostervangen 19. marts 2014

Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- hvad støtter lbf ikke

Forbedring / Modernisering

Vedligeholdelse

Forbedringer af eksempelvis køkken og bad uden 
omlægning af boliger støttes ikke. 

Bygningsarbejder, der er en del af den forventede 
drift og vedligehold, f.eks. maling, støttes ikke.  

-

-
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NOVA5 arkitekter as Sankt Annæ Passage G DK1262 København K T +45 3393 0880 E nova5@nova5.dk www.nova5.dk 
 

 
 
 
Bussen kører fra XXX kl. XX.00.  
Mødested er XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Ankomst kl. ca. XXXX – Øbrohus, Østerbro i København.  
Kollektivhuset Øbrohus er en almen boligafdeling ejet af AKB København (v/KAB). Afdelingen består 
af et højhus på ligger i karren Jagtvej, Reersøgade og Tåsingegade på Østerbro i København. 
Bebyggelsen blev opført fra 1958-1960 og er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen. I alt rummer 
højhuset 198 lejligheder fordelt på 1 og 2 værelser samt 10 gæsteværelser i stueetagen. I 1969 kom 
bygningen i Tåsingegade til med 44 lejligheder. Hos NOVA5 arkitekter har vi udarbejdet en 
helhedsplan for renovering af afdelingen, og har i 2013 ansøgt Landsbyggefonden om 
renoveringsstøtte.  
 
Det vi skal se i Øbrohus er den helt unikke tagterrasse hvor beboerne har adgang til et rekreativt 
område ”på toppen af byen”. I 11 etagers højde kan beboerne i Øbrohus i dag nyde godt af en 300 m2 
stor tagterrasse. Terrassen indgår i en bredere strategi af identitetsskabende initiativer med det formål 
at bibeholde ressourcestærke beboere i Øbrohus. Selve terrassearealet er opdelt i tre stiliserede 
landskaber: ’skov’, ’åbent landskab’ og ’strandbred’. Projektet er udarbejdet af AI gruppen.     
 
Afgang fra Øbrohus kl. ca. XXXX    
 
 
Ankomst kl. ca. XXXX, ”Milestedet” i Rødovre. 
Boligbebyggelsen Ved Milestedet blev færdiggjort i 1956 og er tegnet af arkitekt Svenn Eske 
Kristensen. Den var en af de første danske boligbebyggelser, hvor byggeprocessen fik mere 
opmærksomhed end den boligmæssige kvalitet. Som flere af bebyggelserne fra samme periode har 
der efterfølgende været store problemer med skader i bygningens beton. Bebyggelsen rummer 228 
boliger og er renoveret i 2005-2008. 
 
Vi skal se nærmere på den meget respektfulde og smukt gennemførte renovering, der gjorde op med 
1980´ernes kritikløse efterisolering og pladebeklædning. Projektet er udarbejdet af Bornebusch 
tegnestue. 
 
Afgang fra Milestedet kl. ca. XXXX    
 
 
Ankomst kl. ca. XXXX, ”Brøndby Nord” i Brøndby. 
I Brøndby Nord skal vi se 2 bebyggelser. Dels højhusene i AAB´s afdeling 53 (466 boliger) og dels 
Brøndby Boligselskab´s højhuse i Brøndby Nord (801 boliger). Begge afdelinger er fra midten af 
1960´erne og er tegnet af arkitekt Kay Fisker. Byggeskader, almindelig nedslidning og ønske 
fremtidssikring stod på dagsordenen for de 2 boligselskaber, der igangsatte arkitektkonkurrencer 
omkring 2005-06. Renoveringen af AAB´s afdeling er udarbejdet af Bornebusch tegnestue og 
renoveringen af Brøndby Boligselskabs afdeling er udarbejdet af NOVA5 arkitekter. 
    
Vi skal se nærmere på de forskellige materialer, der er brugt samt facadeudtrykkene på de 2 
bebyggelser - ligesom de 2 gavle med i alt 660 m² solceller er et kig værd!.   
 
 
Hjemkomst på Klostervangen, kl. ca. XXXX.  
 
 

AFD. 25, KLOSTERVANGEN 
Inspirationstur d. xx. april 2014 - facaderenovering 
 LVS 18.08.14  
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Praktiske oplysninger 
I bussen vil der være sandwich, drikkevarer og frugt til jer. Tag gode ”gå sko” på og varmt overtøj, da 
vi bedst oplever arkitekturen ved at gå rundt i bebyggelserne/områderne. 
 
 
Vi glæder os til at bruge nogle hyggelige timer sammen med jer, og ser frem til en fælles oplevelse og 
en god ”arkitektsnak”. Vi har bestilt godt vejr - vel mødt  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Vind Scheerer, NOVA5 arkitekter as 



24. APRIL 

WORKSHOP #01 - INTRODUKTION OG IDEHØST

Foreløbigt program:
19.00 Velkomst ved afdelingsbestyrelse og AAB
 Baggrund og rammer for projektet v/ Carsten Kjær Christensen, AAB 
19.15 Introduktion til projektet v/Pluskontoret
 Basis renoveringsopgaver (A, B, C mm)
	 Inspiration	til	ekstra	ideer	
 Igangsætning af workshop-arbejde
20.00-20.15 Pause, Kaffe og kage 
 Mini-afstemning mellem model A, B og C
20.15 - 21.00 Workshop-arbejde i grupper (maks 8 pr. gruppe)
 Formål	at	give	ideer	til	tiltag	inden	for	temaer	f.eks.	
 1 - Facader, vinduer og døre
 2 - Fælles arealer, ude, inde og opgange
 3 - Boligens rum 
 4 - Indeklima 
21.00-ca. 21.30 Ophæng af ideer + Fremlæggelse i de fire temaer

Resultat af workshop #01: 
Information	af	beboere	
Valg	af	hvilke	to	modeller	(A,	B,	C),	der	arbejdes	videre	med.
Supplement	af	ekstra	ideer,	samt	kommentarer	til	nuværende	ideer.	

WORKSHOP #02 - VIDEREUDVIKLING OG PRIORI-
TERING

Foreløbigt program:
19.00 Velkomst ved afdelingsbestyrelse og AAB
19.15 Siden sidst og hvorhen nu v/Pluskontoret
 Opsamling workshop 01
	 Belysning	af	ideer	og	tilhørende	økonomisk	overslag	
 Igangsætning af workshop-arbejde
20.00-20.15 Pause, Kaffe og kage 
 Evt.	Mini-afstemning	f.eks.	maksimalt	huslejeniveau
20.15 - 21.00 Prioriteringsworkshop (fordel matadorpenge på 
de forskellige tiltag. 
21.00-ca. 21.30 Ophæng af ideer + Fremlæggelse 

Resultat	af	workshop	#02:	prioriteret	liste	over	tiltag 

WORKSHOP #03 - GODKEN-
DELSE AF HELHEDSPLAN

Foreløbigt program:
19.00 Velkomst ved afdelingsbestyrelse 
og AAB
19.15 Gennemgang helhedsplan v/
Pluskontoret
20.00-20.15 Pause, Kaffe og kage 
 Evt.	Mini-afstemning	f.eks.	mak-
simalt huslejeniveau
20.15 - 20.45 Økonomiske konsekvenser 
v/ AAB 
20.45-ca. 21.30 Afstemning 

Resultat: Godkendt/afvist helhedsplan 

21. MAJ

12. JUNI

AAB renovering af Afdeling 25, Klostervangen 27. marts 2014

Renovering af afdeling 25, Klostervangen
- foreløbig workshop-plan

Infobrev udsendt 
(dette her)

Beboerworkshop #01:
introduktion og 

idéhøst  

Supplerende 
byggetekniske 
undersøgelser

Beboerworkshop #03: 

helhedsplan

Beboerworkshop #02: 
videreudvikling og 

prioritering 

godkendelse af 

Løbende 

Projektet afventer 
økonomisk støtte

information til 
beboere

Første “spadestik”

VI BYGGER VI BYGGER VI BYGGER VI BYGGER

Færdigbygget

Løbende 
information til 

beboere
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