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Bebyggelsen er beliggende i Tingbjerg Afd. 1, København og er opført fra slutningen af 1950´erne og 
til starten af 1970´erne. Projektet omfatter 9 blokke med i alt 249 almene boliger, hvor der foretages 
bygningsrenovering med delvis genhusning af beboerne og med støtte fra Landsbyggefonden 
 

Projektet er udført under en 4-årig ram-
meaftale med KAB vedrørende totalråd-
givning for teknisk rådgivning og bistand 
for større renoveringsopgaver, med EKJ 
som underrådgiver for Rambøll Arkitektur.  
 
EKJ projekterede og førte tilsyn med alle 
ingeniørfaglige discipliner.  
 
Formålet med renoveringen var at gøre 
SAB Tingbjerg Afd. 1 til en mere attraktiv 
boligafdeling med velfungerende boliger 
med godt indeklima, tidssvarende bade-
værelser, gode køkkener og bedre til-
gængelighed. 
 
Bygningerne er på 3 etager + kælder. 
Bygningen fremstår med facader i gule 
mursten og saddeltag med tagpap og 
tagrender langs begge facader og gavle. 
Vinduer er i plast, opgangsdøre i teak-
træ. Etageadskillelser af in situ støbte 
betondæk. 
 
 
 

Arbejderne omfattede: 
 Skimmelsvamperenovering 
 Klimaskærm - Energioptimering af tag 

og facader 
 Boliger - Opgradering/udskiftning af 

køkkener og badeværelser, etablering 
af 29 stk. tilgængelighedslejligheder 
ved boligsammenlægning og -omlæg-
ning i to blokke samt altanrenovering. 
 Installationer - etablering af nye VVS- 

og elinstallationer i gavllejligheder 
samt etablering af ventilation i alle bo-
liger. 
 Tilgængelighed - Etablering af 3 køre-

stolsegnede lifte i en blok og etable-
ring af adgangsmulighed/ramper fra 
stuelejligheder til terræn. 
 Gårdrum – Renovering/landskab og ny 

belysning i terræn.  
 
Under renoveringen var en af de ni bolig-
blokke samt gavllejligheder i alle blokke 
genhuset. 
 
 

REFERENCE TINGBJERG AFDELING I 

EKJ’s ydelser 
 Udarbejdelse af besigtigelses-

rapport for ingeniørfagene 
 Brugerinddragelse 
 Projektering af Konstruktioner, 

VVS, Ventilation, Kloak og El 
 Fagtilsyn 
 Energi- og miljørådgivning 
 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Genhusning samt hensyn til 

bebeboere som ikke blev gen-
huset i udførelsesperioden 

 Etablering af ventilationsanlæg 
med varmegenvinding i samt-
lige 249 boliger. 

 

 

Bygherre: Samvirkende Boligselskaber v/KAB 
Kontaktperson: Per Zwinge, pz@ramboll.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver for totalrådgiver Rambøll under rammeaftale med KAB 
Arkitekt: Rambøll –Arkitektur, landskab og proces 
Periode: 2013-2016 
Størrelse: 249 boliger, 20.200 m² 
Entreprisesum: 106 mio. kr., støttet af Landsbyggefonden 
EKJ’s honorar: 2 mio. kr. 
Entreprenør: Anker Hansen & Co. A/S 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

Foto: Rambøll 


