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 Indledning. 

På foranledning af Furesø kommune er der foretaget en vurdering af en 

eventuel istandsættelse og renovering af ejendommen beliggende 

Stavnsholtvej 51, 3520 Farum. 

Ejendommen er oprindeligt opført som ungdomsskole i 1979 og ombygget i 

1993 til daghjem/dagcenter. 

Ejendommen er pt. fraflyttet og står tom. 

Furesø kommune har ønsket at følgende løsninger vurderes: 

 Istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af boliger for 

flygtninge 

 Istandsættelse og renovering af ejendommen med henblik på 

etablering af seniorboliger 

 Nedrivning af eksisterende bygninger med henblik på opførelse af nye 

seniorboliger. 

 

Morten Sørensen   

Cand. Arch. 
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Eksisterende bebyggelse. 

Arealer: 

Ejendommen er beliggende på en 7.000m2 stor grund, med et særskilt 

parkeringsareal på 1.000m2. 

Ejendommen udgør 864m2 etageareal i én etage, herudover 104m2 

kælderareal, som har været anvendt som teknik og sikringsrum.  
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Registrering af klimaskærm med kommentarer: 

Ejendommen fremtræder i meget dårlig stand og bærer præg af dårlig 

vedligeholdelse igennem årene. 

Der er ved registreringen ikke foretaget prøveudtagning for eventuel PCB i 

bl.a. fuger omkring døre og vinduer samt for skimmelsvamp.  

Sokkel:  

Bygningens sokkel, som er støbt og pudset, er i meget dårlig stand, med 

nedbrudt overflade som følge af frostsprængninger.
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Facader/gavle: 

Ejendommen er opført med facader af såvel murværk som træskeletfacade, 

gavle i murværk. 

Ejendommens lette træfacader er delvis nedbrudt af råd og skal ved en 

renovering udskiftes. Vinduer og udvendige døre er ligeledes i dårlig stand og 

skal udskiftes ved en eventuel istandsættelse. 
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Tagbelægning: 

Ejendommens tagbelægning er øjensynlig den oprindelige, bølgeeternit plade 

B6, som indeholder asbest. 

Tagpladerne er tyndslidte og enkelte har revner. 

Ved en istandsættelse skal tagbelægningen skiftes. 
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Ejendommens energimæssige tilstand: 

Ændring af anvendelseskategori for ejendommen, væsentlige forandringer af 

bygningen, vil kræve at en eventuel istandsættelse og ombygning skal 

udføres efter BR10, med de krav til energirammen som er beskrevet. 

Isoleringsgraden af ejendommen er som det kan forventes af en bygning af 

den alder, hvor der gennem tiden ikke er foretaget forbedringer.  

Følgende tiltag vil være nødvendig for at tilnærme sig gældende 

energiramme: 

 Terrændæk isoleres fra de nuværende 180mm lecanødder til 300mm 

evt. Sundolitt. I forbindelse med yderligere isolering etableres 

Radonsikring. 

 Fundament/sokkel isoleres 

 Ydervægge isoleres med yderligere min 200mm isoleringsbatts 

 Loft isoleres med yderligere 250mm isoleringsbatts 

 Vinduer udskiftes til lavenergi vinduer 

 Varmeanlæg eftergås og rør efterisoleres (ikke besigtiget) 

 

Konklusion og anbefaling: 

Ejendommens indretning som dagcenter, kan ikke uden omfattende 

bygningsændringer ændres til tidssvarende boliger for henholdsvis flygtninge 

og/eller seniorboliger. 
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Den nuværende indretning har meget store gangarealer, en dobbelthøj 

gymnastiksal, der ikke kan anvendes fornuftigt. De fleste toiletter er 

utidssvarende og kan ikke indgå i fremtidige boliger. 

Indretningen samt ejendommens dårlige stand vil medføre at omkostningerne 

til renovering og istandsættelse til boligformål vil være urimelig høj og 

overstige en m2 pris for nybyggeri.. Det anslås, at der kan indrettes 6- 8 

boliger på mellem 80 og 100m2. Min konklusion og anbefaling er derfor 

nedrivning af de eksisterende bygninger. 
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Eventuel ny bebyggelse. 

Grunden. 

Grunden er beliggende, indrammet af en ældre træbeplantning mod 

Pantholmvej nord og mod Skovbakken. 

Grunden ligger som en enklave uden tætte naboer. 

Grundarealet er jf. BBR på 7.000 m2. 

Herudover er der en selvstændig parkeringsplads jf.BBR på 1.000m2, med 

adkomst fra Stavnsholtvej. 
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En ny eventuel bebyggelse vil kunne indeholde 20 – 25 seniorboliger på 

mellem 80 og 100 m2. Herudover vil der kunne etableres et fælleshus på 

100m2. 

Seniorbolig. 

Hvad er en seniorbolig og et seniorbofællesskab 

Seniorboliger dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet 

med tanke på, at kravene til boligen ændres når man bliver ældre. 

Til en seniorbolig stilles der krav om tilgængelighed i forhold til hverdagslivets 

aktiviteter. 

Boligerne kan være forbeholdt seniorer over 50 eller 55 år, men kan også 

være åbne for alle. 

Oftest består bofællesskaberne af mellem 15-25 selvstændige seniorboliger, 

samt et fælleshus. I et seniorbofællesskab er der fastsatte regler for alder, 

hvor mindst en af beboerne i en bolig skal være fyldt 50-55 år, og/eller at det 

ikke må være hjemmeboende børn. 

Selv om der er en nedre grænse for alder, så viser erfaringen fra etablerede 

bofællesskaber, at det er vigtigt at sørge for, at der hele tiden er en jævn 

aldersspredning, så yngre og ældre kan bidrage til fællesskabet på forskellig 

måde. For mange betyder det udvidede naboskab mulighed for nye 

venskaber, nabohjælp, og en tryghed i hverdagen 
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Boligerne. 

I det vedhæftet, meget grove, skitseforslag er der tænkt en bebyggelse på ca. 

25 boliger med et fælleshus. 

Boligerne, som her er vist som rækkehuse er placeret omkring et regnvand 

bassin, og orienteret således at alle boliger får optimal lysindfald. Samtidig er 

boligerne placeret så der opnås en samhørighed og en følelse af tryghed og 

fællesskab. 

Alle boliger er tænkt i en etage, indrettet i henhold til den tilgængelighed, som 

anbefales af handicap- og ældresagen. 

 

Der vil være niveaufri adgang, bredere døre, ældreegnede køkkener samt 

handicaptoilet/bad. 

Fælleshuset vil være indrettet med fællessal, anretter køkken samt toiletter. 
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LAR. 

I forbindelse med etablering af ny bebyggelse, vil der være anledning til at 

etablerer et LAR anlæg. 

Begrebet LAR har været kendt i Danmark siden starten af 1990’erne. Det 

dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle 

lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes af, forskellige teknikker til 

lokal afledning af regnvand, såkaldte LAR-elementer (se figur 1). LAR-

elementer er primært baseret på forsinkelse og nedsivning, og det er alene 

disse to mekanismer afvandingsløsningen dimensioneres efter. Fordampning 

foregår for langsomt til at spille nogen rolle for håndteringen af de dimensions-

givende regn, omend fordampning fra f.eks. infiltrationsplæner og grønne tage 

kan spille en vigtig rolle for et områdes samlede vandbalance, herunder 

grundvandsstand. Udover de tekniske elementer indeholder LAR nærliggende 

muligheder for at udnytte regnvandet mere fremadrettet end konventionel 

bortledning; dels til at opnå en mere naturlig vandbalance, dels til at skabe 

stærke blå- og grønne strukturer i bebyggelsen. 

     

Inspiration 
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Solfanger. 

Bebyggelsen er tænkt som delvis selvfornynet med energi ved etablering af 

bl.a. solfangere. 

Det har længe været anerkendt blandt energi eksperter, at solfangere er 

blandt de bedste alternative former for energikilder. 

Skal solfangere være "grimme"? 

Det simple svar her er nej, det skal de ikke.  

Solfangere har i mange år været anlæg, som lægger ovenpå taget, og derved 

skærmer for husets tag og ødelægger det samlet arkitektoniske udtryk, med 

deres firkantet og klodsede udseende. Men med et tagintegreret 

solfangeranlæg fås et anlæg med et enkelte og diskrete udseende, det passer 

godt til alle tag. 

  

Inspiration – integreret i tag og etableret under ny tagbelægning. 
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Anslåede anlægsudgifter excl. moms. 

 

Forberedelse af grund  

 Nedrivning 

 Rømning af træer/buske 

 Jordprøver 

kr. 1.250.000,- 

Opførelse af boliger & fælleshus  

 25 boliger i alt 2.000m2 

 Fælleshus 100m2 

kr. 24.000.000,- 

Øvrige udgifter  

 Byggesagsbehandling 

 Byggepladsstrøm mm 

 Rådgiverhonorar 

kr. 1.750.000,- 

Samlet anlægsudgift i alt kr. 27.000.000,- 

 

  

 

Udgifter til LAR samt solcelleanlæg er ikke medregnet i overslaget. 
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