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Præsentation

Jørn Brynaa
Teknisk Chef

Tlf: 7622 1221
Mail: jb@boligfa.dk

Stefan Weihrauch
Energi- og bæredygtighedsansvarlig

Tlf. 7622 1223
Mail: se@boligfa.dk
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Boligkontoret 
Fredericia

� Almen boligorganisation

� 5200 lejemål

� 65 ansatte

� Bestyrelse bestående af beboere
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Boligorganisationer i 
Fredericia

Boligkontoret Fredericia 5200 lejemål

BSB Erritsø 90 Lejemål

Boli.nu 1800 Lejemål

FUTURA 270 Lejemål

I alt 7.460 Lejemål 
(30 %)

Renovering Nybyggeri

Med støttede lån fra Landsbyggefonden

2013-2019
Renoveringer:

Korskærparken ca. kr. 825 millioner
Sønderparken ca. kr. 1     milliard

Nestlegården ca. kr.   37 millioner
Ryes Plads ca. kr.   21 millioner
Købmagergade skole  kr. 110 millioner
Ved Landsoldaten kr.   45 millioner
Hasselhøj kr.   85 millioner
Kongens Punkt kr.   83 millioner

I alt kr. 2.206.000.000
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Sønderparken  Korskærparken

Fra Ghetto til attraktivt boligområde

� Boligkontoret Fredericia
1100 boliger-ialt 1600 
boliger

� Renoveret og ombygget
2013-2018

� Renoveret for 1.4 mill. 
Kr. Pr. Bolig.

� Central Boligventilation-
70 t. kr./bolig

� Beslutninger truffet
beboerdemokratisk

� Ændret
beboersammensætning

Korskærparken – Attraktiv Boligområde -



17-01-2019

5

Ved Landsoldaten, Fredericia
Renoveret 2016-2017
31 Boliger i et senior Bo fællesskab
Decentralt Boligventilation

Købmagergade Skole
53 boliger i et senior Bo fællesskab
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Købmagergade Skole
53 boliger- Senior Bo
Bevaringsværdige bygninger

Hvad siger beboerne?

Godt indeklima?

�Vi kan ikke lugte naboens røg nu

Det tager for meget plads – Jeg vil ikke undvære skabe
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Kongens Punkt – Kanalbyen Fredericia
Nybygning 2018-2019
41 almene og 29 private boliger
Decentralt ventilationsanlæg
I samarbejde med STB BYG A/S
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Hvad oplever vi som 
bygningsejer?

� Godt samarbejde med rådgivere og installatører

� God drift sikkerhed

� Bedre sikkerhed for indeklimaet

� Ingen skimmelsager ☺

� Nogle beboerne klager over træk �

� For lav fugtighed i boliger ?

� Uklar beredskab ?

� Øgede fælles driftsudgifter

� Mange beboere har et meget lav energiforbrug (Fjernvarme)

Kommende renoveringer
2019-2023

- med krav om ventilationsanlæg

Østerbo kr. 46 etageboliger

Holbergshaven kr. 84 rækkehuse

BSB, Erritsø kr. 90 etageboliger

Christiansberg kr. 78 etageboliger

Ringparken kr. 79 rækkehuse
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Fordele og ulemper

DECENTRALT ANLÆG 
CONTRA 

CENTRALT ANLÆG

Decentralt anlæg

Fordele:
- Bedre varmegenvinding
- Individuel styring af indblæsningstemperatur og fugtregulering
- Lavere elforbrug og brugerindflydelse på forbrug
- Forskellige filter-muligheder

Ulemper:
- Større udgifter til service og nødvendig adgang til bolig
- Bruger kan slukke anlæg (risiko for oplevet støj)
- Afkast fra hver bolig
- Større risiko for fejl og nedbrud samt dyrere overvågning
- Optager m2 i brugerens bolig
- Uhensigtsmæssig indstilling medfører større el-udgifter
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Centralt anlæg

Fordele:
- Enkel service uden nødvendig adgang til boligerne
- Laveste etableringsomkostninger samt kendt teknologi
- Flexible placeringer 
- Lejer kan ikke ændre indstillinger
- Varmeflader opvarmes med fjernvarme

Ulemper:
- Beboerne stopper friskluft tilførsel
- Samme indlæsningstemperatur til alle
- Plads til ventilationsrum/selvstændig brandcelle

Beredskabsmeddelelse fra 

Sydøstjyllands Politi 

Beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi vedr brand i 

Fredericia. 

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  

 

Der udbrød kl. 0916 brand i en møbelproduktion på Vesterballevej i Fredericia. 

 

Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig 

ved indånding.  

 

Folk der opholder sig i røgen skal søge ud af bygningerne og væk fra røgen.  

 

Alle der ikke opholder sig i røgen, skal blive indendøre og lukke døre og vinduer og 

standse ventilationen.  
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At ventilere er naturligt 

Boligkontoret er også 
bæredygtighed

� Vi har en politik, en vision, en målsætning og en handleplan

� Vedtaget af beboerdemokratiet i 2012 og 3-årige handleplaner

� FN og vores verdensmål

� Trebenet bæredygtighed
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Boligkontoret og FN

Hovedpunkterne i Bæredygtighedspolitikken:
1. Bæredygtig Energi (7)
2. Bæredygtige Byer og Lokalsamfund (11)
3. Ansvarligt Forbrug og Produktion (12)

Definitionen
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Vores indeklimamål 

� Indeklima 

� Af hensyn til det atmosfæriske indeklima skal afgasning fra 
inventar og indvendige vægge minimeres. 

� Ved at Miljøstyrelsens krav til afgasning fra materialer til brug i 
bygninger overholdes 

� https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-
regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/voc-bygninger/

� Afgasningstest 

� Inden aflevering udføres der afgasningstest i repræsentative 
boliger, udført af uvildig 3. part, for at eftervise at afgasningen 
fra indvendige overflader og inventar, er på et absolut minimum.

� Skimmelpolitik

� Vi vil sikre sunde boliger med gode og holdbare materialer. 

Giv mig retten til min bolig tilbage

� Menneskehjernen er 10.000 år gammel

� Simpelhed 

� Gennemskuelighed

� Indflydelse på eget liv i egen ”hule”

� Luk vinduet op og luk vinduet i 

� Lav nudging på udsugning
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Kan luftskiftet tænkes om?

� Tænk anlæg med lav kompleksitet i stedet for add-on til 
eksisterende teknik

� Modulære komponenter (a la køkkenelementer)

� Ventilationsvindue sammen med mekanisk ventilation

� Cirkulær økonomi er også en konkurrenceparameter

� Konstant energiforbrug med mekanisk ventilation

� Behovsstyret ventilation, efter fugt-/ VOC-belastning  uden 
grundventilation

Er bæredygtighed kommet for at blive?


