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Renovering af boliger skal øge beboernes trivsel 

Mange boligforeninger fra 1960’erne har brug for et kvalitetsløft. Det 
får boligområdet Mølleparkens 300 lejligheder i Frederikshavn nu 
med en renovering, der både skal mindske energiregningen og give 
beboerne øget livskvalitet. 
 

Byggeboomet i 1960’erne satte parcelhuse og boligforeninger på landkortet. Men datidens valg af 

konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af disse boliger i dag lider under 

dårligt indeklima, stort varmeforbrug og slidte omgivelser. Alle dele er i fokus, når NCC nu går i 

gang med at renovere boligområdet Mølleparkens knap 300 lejligheder i Frederikshavn. 

”Det er udtryk for den store aktivitet, der er på renoveringsmarkedet – også i Nordjylland. I dag er 

der behov for en helt anden type bolig, der kan tilfredsstille nutidens krav om bæredygtighed, både 

i forhold til beboerne, klimaet og pengepungen,” siger direktør Henrik Krogh Holm, NCC. 

Mølleparken fremstår i dag som et typisk 60’er boligområde, hvor både de gule 

murstensbygninger og udendørs opholdsrum ser lidt trætte ud. Boligerne er næsten uisolerede, og 

døre og vinduer er medtagne af vind og vejr.  

Det bliver der rodet bod på med hulmursisolering bag en ny teglstensfacade, alle vinduer og døre 

udskiftes, ligesom der bliver lavet nye badeværelser, altaner og installationer. For at få plads til 

mere inspirerende udendørs opholdsrum bliver tre blokke revet ned, så der kan blive plads til 

legepladser, nyttehaver, opholdsrum og en teenager-afdeling med bl.a. skaterbane og klatrevæg. 

”En renovering af denne type vil give hele området et karakterløft. Der er valgt langtidsholdbare 

løsninger, der i modsætning til 60’ernes korte sigte er meget bedre set ud fra et 

bæredygtighedssynspunkt,” siger Henrik Krogh Holm. 

Valget af materialer – for eksempel skiferbeklædning på cykelskure – betyder endvidere, at 

vedligehold af bygningerne bliver reduceret. Ud af de i alt 300 lejligheder bliver 46 ombygget med 

fokus på tilgængelighed til fordel for ældre eller andre svagt gående. 

”Vi er meget glade for denne løsning, som vores beboere vil få direkte udbytte af. Der er lagt vægt 

på, at både boliger og fælles arealer bliver betydelig mere attraktive,” siger direktør Steen Møller 

Andersen, Boligforeningen Vesterport, som Mølleparken hører under. 

Arbejdet går i gang i august vil løbe over de næste to år. 
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OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af 

Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 

Stockholm. 

 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. 


