
Til alle beboere i Hedelyngen 10. marts 2022

Hermed fremsendes et informationsbrev om status på pilotprojektet i Hedelyngen og plan 

for projektets afslutning. 

Pilotprojekt 

Fælleshuset 

1. Færdiggørelse af ventilation

Der har været arbejdet på ændring af ventilationsforhold i Fælleshuset. Byggeudvalget har 

ønsket at minimere størrelsen på anlægget af visuelle grunde. Ændringerne på ventilationen 

er godkendt af Byggeudvalget. Der er indgået aftale med entreprenør om, at ventilationsar-

bejder i Fælleshusbygningen vil foregå i både dag- og aftentimer samt weekender.  Dette er 

afstemt med Fælleshusudvalget. Ventilation i vaskeriet, mødelokale, og Fælleshuset færdig-

gøres i uge 11. Maling af vægge i vaskeriet og i Fælleshuset færdiggøres i uge 12. Hullerne 

der er omkring ventilationen - pga. ændret størrelse på ventilationen - reetableres i uge 13.  

2. Elektriske gardiner – ovenlys og tre døre

Der udføres gardinløsning i Fælleshusets store sal, som skal implementeres i stedet for skod-

der til tre døre. Derudover installeres gardiner til de små loftsvinduer i Fælleshusets lille sal 

og store sal. Byggeudvalget har godkendt tilbuddet på gardinløsningen. Installering af gardi-

ner påbegyndes i uge 9.  

3. Sokkelarbejde

Sokkelarbejde omkring Fælleshuset er færdiggjort. Endelig reetablering af jord, græs og gart-

nerarbejde ifm. sokkelarbejdet færdiggøres, så snart vejret er mindre fugtigt og senest i uge 

21.  

Boligerne på GTV 

1. Skure og facader
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Udvendige malerarbejder påbegyndes i foråret, så snart vejret tillader det og færdiggøres jf. 

tidsplanen senest i uge 15. 

Farven på afstandslisterne vil se en smule anderledes ud end farven på facadepladerne, 

selvom RAL farven er den samme, da listerne er lavet af et andet materiale end facadepla-

derne. Når vejrforholdene gør det muligt at male, vil der på Byggeudvalgets anmodning 

blive lavet farveprøver, så den rigtige farve bliver ramt så præcist som muligt. Hvis Bygge-

udvalget beslutter at anvende en ny farve, bliver listerne genmalet.  

Boligernes skure er ikke opført med tagrender. Tagrender, som er sat op på skurene af bebo-

erne selv, skal beboerne derfor selv sørge for at nedtage inden skurene males samt selv gen-

opsætte, hvis der er behov for reetablering efter maling og hvis ejendomskontoret kan god-

kende tagrenderne.  

2. Udeområder

Reetablering af fliser og terrasser ved haver færdiggøres i uge 12, og reetablering af hæk og 
beplantning færdiggøres i uge 13 jf. tidsplanen. Planterne kan ikke tåle frost og jorden må 
ikke være for hård ved etablering af terrasser og fliser. Gode temperaturforhold er derfor en 
nødvendighed for, at reetablering af haver og planter kan udføres efter tidsplanen.

3. Vinduer

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle vinduer opsat i pilotprojektet ikke kan åbnes, lige så 
meget, som de tidligere vinduer. Rådgiver har besigtiget vinduet, der er tale om. Vindues-

producenten laver ikke præcis den samme type vinduer, som dem der tidligere sad i boli-

gerne, og der kan derfor ikke ændres på, hvordan vinduerne åbnes. Byggeudvalget, tager 
emnet op som punkt i evaluering af pilotprojektet m.h.p. at vurdere en anden løsning.

Generelt 

1. Solceller

Solcelleanlægget i pilotprojektet tilsluttes så snart teknikskurene er opført. Jf. tidsplanen vil

det ske i uge 20.

Kravene fra Radius om opsplitning af hybridanlæg, har medført projektændringer og effek-

ten af de ændringer, er ikke opgjort i projektets samlede økonomi. Vi kender derfor pt. ikke 
de nærmere forhold hvad angår rentabiliteten i solcelleprojektet. Der er behov for at under-

søge hvilke konsekvenser de samlede ændringer vil få for at sikre, at solceller er en god løs-

ning for hele Hedelyngen. Det ved vi mere om, når solcellerne sættes i drift, hvorefter Hede-
lyngens beboere vil blive indkaldt til et informationsmøde om ca. ½ år.  

2. Ventilation af tagpaptage

Montering af nye ventilationshætter på boligerne, i sammenhæng med pålægning af tagpap,

har ikke et tilfredsstillende udtryk. Der afventes lige nu en officiel udtalelse fra leverandør
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om, at arbejdet er udført korrekt. Løsningen har ifølge rådgiver og entreprenør 15 års total-

garanti og udførelsen er anerkendt, men eftersom det færdige udtryk ikke er acceptabelt, vil 

ventilationshætterne blive monteret på en anden måde i fuldskalaprojektet. Sagen vil blive 

drøftet med Byggeudvalget på næstkommende møde i marts.  

 

3. Teknikskure 

Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, har netselskabet Radius Elnet stillet krav om en så-

kaldt opsplitning af hybridanlæg ifm. med opførelse af solcelleanlægget. Det betyder, at der 

skal opføres flere teknikskure end projekteret. Det er en projektændring, som ikke kunne for-

udses, og som betyder ekstra arbejde ifm. opførelsen af teknikskurene herunder gravearbej-

der. I forbindelse med etablering af teknikskure, er arbejdet med opgravning og kabelføring i 

fuld gang. Reetablering af belægning færdiggøres i uge 16. Rådgiver vil sørge for, at gravear-

bejde ifm. teknikskurene udføres sammenhængende og over så kort en periode som muligt. 

Arbejdet med teknikskurene og tilslutning af solcellerne færdiggøres helt i uge 20. Herefter 

vil byggepladsen blive opryddet.  

 

4. Udeområder 

Den opgravede jord, som er på udearealerne i Hedelyngen, vil blive kørt væk løbende. Når 

gravearbejder er slut, har entreprenør oplyst, at byggepladsen ved Vaskeriet trimmes ned til 

halv størrelse.   

 

Der skal fortsat være plads til stabilgrus, gravemaskiner, skurvogn og ventilationsdele 

mm. som blandt andet skal anvendes ved Fælleshuset. Materialerne er ryddet op så godt 

som muligt, så byggepladsen er minimeret, området fremstår mere ryddeligt og så der igen 

er plads til parkering foran Fælleshuset. Når belægningerne er reetableret og rådgiver ikke 

længere har behov for materialepladsen, vil entreprenør sørge for, at byggepladsen opryd-

des.  

 

Reetablering af området ved Fælleshuset og basketbanen efter gravearbejde er delvis udført. 

Entreprenør forventer, at arbejdet er færdigt i uge 13. 

 

 

Aflevering af pilotprojekt  
I forbindelse med aflevering af boliger på Grønt Torv Vest har beboerne lavet mangellister, 

som rådgiverne har modtaget og som entreprenør er i gang med at udbedre. Rådgiver vil ef-

terfølgende tage ud og kigge på arbejderne. I tilfælde af at rådgiver ikke mener, at mangler 

er udbedret, kan det forekomme, at entreprenør skal ind i boligen igen. Beboerne vil blive 

varslet om dette. 

 

Når alle beboere har bekræftet, at mangler er færdiggjort, udfører rådgiver en delaflevering 

af boligerne. Delafleveringen forventes færdig i uge 10. Herefter skal der kun udføres arbej-

der i forbindelse med teknikskure og på udearealer. Endelig aflevering forventes udført i uge 

19. 
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Evalueringsperiode efter aflevering af pilotprojekt 
Når pilotprojektet er udført, vil ventilationsanlæg samt hybridanlæg blive testet og vurderet 

i en prøveperiode på ca. 6 måneder. Projektledelsen herunder Byggeudvalget er i færd med 

at planlægge et forløb for evaluering af pilotprojektet. Det har været udfordrende at udføre 

projektet, fordi der har været gang i mange forskellige løsninger på samme tid. Evalueringen 

vil bl.a. indebære en gennemgang af indeklimamålinger og projektledelsens udfordringer af 

forskellig karakter herunder byggeteknik og samarbejde. Beboernes oplevelse af byggepro-

cessen vil også blive evalueret. Beboerne på Grøn Torv Vest har udarbejdet et fælles notat 

med deres oplevelser, og kommentarer til forløbet under byggeperioden vil blive drøftet og 

indgå. Det hele udmunder i, at rådgiver fremkommer med et fælles evalueringsnotat.  

 

Pilotprojektet evalueres i projektgruppen, som består af Byggeudvalget, rådgiver og KAB’s 

relevante parter. Gode resultater bringes videre til fuldskalaprojektet. De løsninger, der ikke 

har fungeret, vil blive forbedret eller helt frasorteret. 

 

 

Varmeprojekt 
Det eksisterende varmeforsyningssystem i Hedelyngen skal fornyes, når vi går i gang med 

fuldskalaprojektet. Cowi har derfor præsenteret forskellige scenarier for alternative energi-

forsyninger for Byggeudvalget. Der er nu kun mulighed for to løsninger. Den ene som kaldes 

Løsning E, er varmeløsning baseret jordvarme med varmepumpe og den anden løsning, som 

kaldes løsning A, er en forbedret traditionel fjernvarmeløsning med lavtemperatur. Der er 

givet tilsagn om 8 mio. i realiseringsstøtte fra Realdania til at udføre et varmeprojekt med 

jordvarme (løsning E, hvis den løsning gennemføres). Da projektet kræver en dispensation 

fra varmeforsyningsloven, skal direktionen i Herlev kommune som første led drøfte om 

kommunen overhovedet går ind for forslaget og om de vil sende projektforslaget til høring 

hos de relevante parter (myndigheder og Vestforbrændingen) med henblik på dispensation. 

Emnet forventes drøftet på direktionsmøde i kommunen medio marts. Afhængig af udfaldet 

skal 3B / Hedelyngen beslutte sig for valg af løsningsmodel.  

 
 
Solcelleprojekt i helhedsplan + varmeløsning 
Når kommunen har behandlet sagen om det kommende varmesystem, vil projektgruppen 

herefter indkalde til afdelingsmøde, hvor der informeres om solceller, håndtering af fælles 

strøm samt lægges op til drøftelse og vedtagelse af fremtidig varmeløsning for Hedelyngen. 

På mødet vil fremadrettet proces for fuldskalaprojektet blive gennemgået og der bliver mu-

lighed for at stille spørgsmål til projektet, herunder både solcelleanlægget og varmeprojekt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Byggeudvalget i Hedelyngen og projektledelsen ved KAB  


