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Bebyggelsen, der er opført i 1949-1951, er beliggende i Espergærde og består af 6 boligblokke på 1-4 
etager med i alt 68 almene boliger og 4 erhvervslejemål. Renoveringen er gennemført med delvis 
genhusning af beboere og med støtte fra Landsbyggefonden. 

 

Boligblokkene er med røde teglstensfa-
cader, altanbrystninger i beton og røde, 
helvalmede teglstenstage med gavltre-
kanter. 
 
EKJ’s ydelser omfattede projektering af 
konstruktioner, vvs og el samt fagtilsyn, 
udarbejdelse af DV-materiale, mangel-
gennemgang og 1-års eftersyn. 
 
Arbejderne omfattede:  
▪ Tagudskiftning på alle blokke samt ny 

tagkonstruktion på blok 5 
▪ Efterisolering af gavle 
▪ Renovering af altaner, herunder ny al-

tankonstruktion, udvidelse af altaner, 
nye fiberbetonbrystninger med glas-
inddækning og nye lavenergivindues-
partier i karnapper 

▪ Etablering af tilgængelighed for boliger 
i blok 5, herunder ombygning af bade

værelser og køkkener, udvidelse af 3. 
sals lejligheder med loftsetage samt 
etablering af elevator. Beboerne i 
denne blok blev genhuset. 

▪ Etablering af adgang til private haver 
fra alle stuelejligheder 

▪ Renovering af legeplads 
▪ Udskiftning af installationer, herunder 

ændring af varmeanlægget fra 1- til 2-
strengsanlæg i alle blokke, mekanisk 
ventilationsanlæg inkl. udsugningsan-
læg i 5 blokke og varmegenvinding i 
én blok, vvs-arbejder i forbindelse 
med lejlighedssammenlægning i blok 5 
samt udskiftning af eksisterende 
brugsvandsinstallationer 

▪ El-arbejder omfattende udskiftning af 
el-installationer i blok 5. 

 
Under renoveringen var beboerne i blok 
5 genhuset. 
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Bygherre: Boligselskabet Nordkysten 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til Pålsson Arkitekter A/S 
Kontaktperson: Søren Holck-Christiansen, shc@paalsson.dk 
Arkitekt: Pålsson Arkitekter A/S 
Periode: 2013-2016 
Størrelse: 68 boliger og 4 erhvervslejemål, 5.600 m² 
Entreprisesum: 90 mio. kr., støttet af Landsbyggefonden 
EKJ’s honorar: 2 mio. kr. 
Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
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