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Opførelse af 3 støttede, almene boligbyggerier for fysisk og psykisk handicappede i Slagelse Kom-
mune, hvor energibehovet er reduceret gennem passiv designstrategi og ved etablering af solcellean-
læg til lavenergiklasse 2015.  

Installationer og klimaskærm er desig-
net ud fra viden om lavenergibyggeri og 
passivhuse, med det formål at optimere 
termisk indeklima og minimere energi-
forbrug og øvrige udgifter til drift og 
vedligehold. Miljørigtig projektering blev 
tænkt ind i alle faser af projektforløbet.  
 
Følgende elementer blev overvejet an-
vendt i fornødent omfang: 
▪ Minimering af elforbrug konsekvent til 

belysning mv. 
▪ Aktiv og passiv solvarme 
▪ Varmelagring i konstruktioner 
▪ Balanceret ventilation med meget høj 

varmegenvindingsgrad, fjernelse af 
overflødig ventilation og behovsstyring 
af ventilation af fællesområder 

▪ Genbrug af regnvand hvor muligt og 
rentabelt (spejlbassin, havevanding) 

▪ Systematisk minimering af varmetab 
fra bygningen og øget tætning af byg-
ning 

 
 
 
 

▪ Varmetab fra installationer tilføres in-
denfor klimaskærmen 

▪ Byggematerialer vælges også efter 
kriterier for bæredygtighed 

 
Halseby i Korsør Nybyggeri af 24 al-
mene handicapboliger til borgere med 
fysiske og psykiske handicaps, udfor-
met som to bomiljøer med fællesarealer 
og en servicebygning. 
 
Parkvænget, Skælskør Nybyggeri af 
20 almene handicapboliger til borgere 
med fysiske og psykiske handicaps, ud-
formet som to bofællesskaber med fæl-
lesarealer og en servicebygning. 
 
Vemmelev, Slagelse Nybyggeri af 20 
almene handicapboliger til borgere 
med fysiske og psykiske handicaps, 
udformet som institutionsbyggeri, 
samt to fælleshuse og en servicebyg-
ning. 
 
 
 

REFERENCE ALMENE HANDICAPBOLIGER I SLAGELSE 

EKJ’s ydelser 
▪ Projektering af: 

- Konstruktioner 
- VVS 
- El 

▪ Energieffektivisering 

▪ Fagtilsyn 
 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 

▪ Energibehovet er reduceret 
gennem passiv-design-stra-
tegi og ved etablering af sol-
celleanlæg til lavenergiklasse 
2015 (BR 10) 

 

 

Bygherre: Slagelse Kommune 
Kontaktperson: Finn Schlichtkrull, finsc@slagelse.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver (arkitekt) 
Arkitekt: Virumgaard Arkitekter A/S 
Periode: 2011-2014 
Størrelse: Halseby/Parkvænget/Vemmelev 

1.910 m² / 1.780 m² / 1.600 m² 
Entreprisesum: 23 mio. kr./19 mio. kr./19 mio. kr. 
EKJ’s honorar: I alt 2,4 mio. kr. 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

Renderinger: Virumgaard arkitekter; Halseby i Korsør 
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