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Om afdelingen 

■Tingbjerg I 
–Opført i årene 1955 – 58 
–Arkitekt Steen Eiler Rasmussen 
–383 boliger 2, 3 og 4 værelses 

lejligheder – i alt  31.398 bolig m² 
–Fordelt på 12 blokke 
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Baggrund for helhedsplanen 

  

–Udsat byområde 
–Skimmelsvamp problemer 
–Behov for tilgængelighedsboliger 
–Forøget boligkvalitet 



Renoveringens omfang 

Tingbjerg 
Kulturhus 

Forsøgsprojekt 
Gavlisolering 



Renoveringens omfang 

■ Alle blokke får renoveret facade og får isoleret gavlen; 
efterisoleret beton gesims og tag og får nye vinduer 

■ Alle lejligheder skimmelrenoveres og får nyt køkken og nye 
vandinstallationer 

■ Alle lejligheder får ventilation med varmegenvinding 
■ Alle gavllejligheder får også nyt badeværelse 
■ Alle stue lejligheder får nedgang til egen lille have 
■ Der laves 19 tilgængeligheds lejligheder 
 
 



Økonomi 

■ Samlet investering i afdelingen: 284 mio. kr. 
■ Landsbyggefonden støtter med støttede lån  
■ Boligorganisationen fsb støtter med fritagelse for 

indbetalinger til dispositionsfonden 
■ Boligorganisationen har bevilget ekstra ordinær brug af egen 

trækningsret  
■ Afdelingen konverterer eksisterende henlæggelser til brug ved 

betaling af lån 
■ Husleje stigning 



Økonomi og husleje 

■ Samlet investering i afdelingen: 284 mio. kr. 
■ Gennemsnitlig husleje stigning  52 kr./m² 
■ Gennemsnitlig husleje i 2015: 848 kr./m²/år 
■ Ny gennemsnitlig husleje: 900 kr./m²/år 
■ Gennemsnitlig månedlig husleje: 

– 86 m² lejlighed stiger 373 kr. per måned i gennemsnit 

 
 



Økonomi og husleje 

■ Ny gennemsnitlig husleje: 900 kr./m²/år 
■ Gennemsnitlig månedlig husleje: 

– 86 m² lejlighed stiger 373 kr. per måned i gennemsnit 

 
Lejefordeling: 
Lejligheder med forøget tilgængelighed: 972 kr./m²/år 
Lejligheder der ligger ud mod en gavl: 935 kr./m²/år 
Øvrige lejligheder: 882 kr./m²/år 
 

 



Økonomi og husleje og energiudgifter 

 

■ Ved energirenovering spares der ca. 1.7 mio. kWh 
(fjernvarme) 

■ Besparelse i kr.: ca. 1.1 mio. kr. – en besparelse på flere 
hundrede kroner om måneden i gennemsnit  per lejlighed. 

 
■ Nyt ventilationsanlæg giver forøgede driftsudgifter på ca. 

660.000 kr. der modsvares af besparelser på afdelingens 
henlæggelser. 
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