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Sortemosen, også kaldet Cowboybyen, er en almen boligafdeling i Herlev Kommune opført i 1978 med 
100 tæt/lave boliger og 21 ejerboliger i et og hovedsageligt to plan og udvendigt beklædt med trykim-
prægneret træ. Renoveringen er gennemført med delvis genhusning og støtte fra Landsbyggefonden 

Projektet er udført under en 4-årig ram-
meaftale med KAB vedrørende totalråd-
givning for teknisk rådgivning og bistand 
med EKJ som underrådgiver for Rambøll 
Arkitektur. EKJ projekterede og førte til-
syn med alle ingeniørfaglige discipliner.  
 
Rådgivningen bestod i projektering, ud-
bud og tilsyn i forbindelse med genop-
retning af klimaskærmen, herunder tæt-
ning af kælderydervægge, renovering af 
hoveddræn, facader, 200 altaner, skure, 
plankeværker, døre og vinduer samt re-
novering af badeværelser udført som 
præfabrikerede badekabiner. 
 
I udførelsesperioden var 109 boliger be-
boede mens beboerne i 12 et-etages bo-
liger blev genhuset.  
 
Konstruktioner 
▪ Udskiftning af fundamenter for altaner  
▪ Udskiftning af altaner 

▪ Etablering af fundamenter for søjler i 
carporte og skure 

▪ Forstærkning af etageadskillelser under 
nyt WC/bad 

▪ Injektion af støbeskel og revner i kæl-
dervægge m.v. på udvalgte boliger 

 
VVS 
▪ Renovering af ledninger i jord; dræn 

og rensebrønde samt etablering af af-
løb fra udhuse/skure og vindfang 

▪ Mekanisk udsugning fra badekabiner 
▪ Nyt aftræk fra emhætter 
▪ Etablering af afløb, vand og varme i 

forbindelse med montering af nye 
præfabrikerede toilet/badeværelser. 

 
El 
▪ Demontering og etablering af midlerti-

dig el-forsyning, etablering af kraft- 
og stikkontaktinstallationer samt ly-
sinstallationer i forbindelse med mon-
tering af nye præfabrikerede toi-
let/badeværelser. 

 
 
 

REFERENCE SORTEMOSEN 

EKJ’s ydelser 
 Projektering af: 

- Konstruktioner 
- VVS 
- El 

 Brugerinddragelse 

 Fagtilsyn 

 Projektopfølgning 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Hensyn til bebeboere som 

ikke blev genhuset i udførel-
sesperioden 

 

 

Bygherre: Boligselskabet Sortemosenv/KAB 
Kontaktperson: Rambøll, Hans Bang Munkholt, hmk@ramboll.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver Rambøll under rammeaftale med KAB 
Arkitekt: Rambøll –Arkitektur, landskab og proces  
Periode: 2012-2016 
Størrelse: 100 boliger og 21 ejerboliger, i alt 9.400 m² 
Entreprisesum: 60 mio. kr., støttet af Landsbyggefonden 
EKJ’s honorar: 0,8 mio. kr. 
Entreprenør: Ole Jespersen A/S 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

Referencens relevans 

▪ Totalrådgivning for renovering af 
almene boliger, hvor boligerne 
var beboede under renoveringen 
– en mindre del var genhuset. 
(EKJ var underrådgiver til total-
rådgiveren, ligesom det vil være 
tilfældet i det udbudte projekt) 

▪ Udførelsen skete i hovedentre-
prise  

▪ Den samlede entreprisesum var 
mindst kr. 50.000.000 inkl. 
moms.  

 


