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Fyrreparken gennemgår den hidtil største 
ejendomsrenovering til DGNB Sølv 
I juli 2023 forventer Hansson & Knudsen A/S som hovedentreprenør at have afsluttet den omfattende 
renovering af Fyrreparken i Vollsmose. Bebyggelsen vil efter renovering af 478 lejemål opnå DGNB Sølv. 

AF FLEMMING ØSTERGAARD

Renoveringen af Vollsmose byde-
len i Odense er et omfattende pro-
jekt, der omfatter seks boligpar-
ker. Hansson & Knudsen A/S er 
hovedentreprenør på renoverin-
gen af Fyrreparken, der er gået 
ind i sin afsluttende fase. Der er 
tale om en storstilet renovering 
med baggrund i helhedsplanen 
for parken som udover renove-
ring af lejlighederne bl.a. inde-
bærer forbedring og opgradering 
af udearealer og et nyt fælleshus. 

Der er tale om en omfatten-
de facade- og energirenovering, 
etablering af elevatorer i mange 
af opgangene samt en gennem-
gribende renovering af køkkener, 
badeværelser og tekniske anlæg. 

”Alle badeværelserne er skiftet 
ud, og det gælder også størstede-
len af køkkenerne. Desuden er 

der også skiftet vinduer og lavet 
efterisolering, og der er instal-
leret ny ventilation, så beboerne 
får et bedre indeklima,” siger 

projektchef i Hansson & Knudsen 
A/S, Jimmi Steiner.

I renoveringen har der også 
været stor fokus på at 
vælge de rette produkter, 
i forhold til mindst muli-
ge afgasning, efter ind-
bygning, og derved bedst 
indeklima for beboerne.  

”Vi har jo en stram 
tidsplan, og beboerne 
flytter ind meget hurtigt 
efter, at vi har lavet den 
enkelte lejlighed færdig. 
Så det har været afgø-
rende at finde lavt afgas-
sende produkter. Og så 

har vi før indflytning fået udført 
de nødvendige test for at sikre, 
at kravene overholdes,” påpeger 
Daniel Slettemose, afdelingsle-

der for Renovering i Hansson & 
Knudsen A/S.

DGNB Sølv-certificeringen 
har generelt stillet mange krav 
til projektet. At arbejde med 
DGNB-certificeringer er ikke nyt 
for Hansson & Knudsen A/S, men 
det har typisk været i forbindelse 
med nybyggerier. 

”Vi har brugt renovering af 
Fyrreparken til at få implemen-
teret Hansson & Knudsens bæ-
redygtighedsstrategi – hvilket 
renoveringen har været en oplagt 
mulighed for,” siger Daniel Slette-
mose.    

Renoveringen er støttet af 
Landsbyggefonden og dermed 
følger også et krav om, at 12 
procent af de ansatte på bygge-
pladsen skulle være lærlinge. 

”  Vi har brugt 
renovering af Fyrreparken 
til at få implementeret 
Hansson & Knudsens 
bæredygtighedsstrategi

Daniel Slettemose, Afdelingsleder - 
Renovering i Hansson & Knudsen A/S
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Derudover har mange bygnings-
konstruktører været i praktik un-
dervejs.

”Vi har haft en stor del byg-
ningskonstruktørpraktikanter 
på Fyrreparken i de 3 år reno-
veringen har været i gang. Flere 
har vi efterfølgende ansat - både 
på Fyrreparken men også i for-
bindelse med vores udbredelse 
på Sjælland, hvor vi pt. har gang 
i renovering af Frydenspark på 
Amager samt udvidelse af Slagel-
se Psykiatri,” siger Daniel Slette-
mose.     

Mange såkaldte snuseprakti-
kanter - dvs. ledige - har også væ-
ret med i arbejdet. Det har ikke 
været et krav fra Landsbygge-
fondens side men har baggrund i 
”Byg til Vækst”, som er en fælles 
fynsk indsats, som sigter mod at 
fynske jobcentre, bygherrer, fag-
bevægelsen og Dansk Byggeri får 
ledige fynboer i beskæftigelse i 
bygge- og anlægsbranchen. 

Samprojektering
Renoveringsprojektets planlæg-
ning og projektering adskiller sig 
fra tidligere renoveringsopgaver 
Hansson & Knudsen har udført 

ved, at projektet er udbud i tid-
ligt udbud. Og derefter har Hans-
son & Knudsen i fællesskab med 
bygherre, rådgivere og underen-
treprenører færdigprojekteret 
løbende, mens renoveringen er 
gennemført. 

”Der har været mange udfor-
dringer undervejs, men jeg sy-
nes, at alle har ydet en god ind-
sats. Samarbejdet med bygherre 
og rådgivere har fungeret med 
de udfordringer og konflikter, 
som nok ikke kan undgås på en 
så kompleks renoveringsopgave 
som Fyrreparken,” påpeger Dani-
el Slettemose.    

”På den måde har det været an-
derledes end i en normal renove-
ring i total- eller hovedentrepri-
se. Jeg vil sige, at det har været en 
meget intens og kompleks proces, 
som også har været udfordrende 
i og med, at der er 53 forskellige 
lejlighedstyper. Men det har også 
været spændende hele tiden at 
justere og optimere projektet. Vi 
har hele tiden skullet planlægge 
arbejdet løbende, men det giver 
et bedre produkt i sidste ende,” 
siger Jimmi Steiner.

Projektet er trods den kræven-
de samprojektering forløbet efter 
tidsplanen, og Jimmi Steiner og 
Daniel Slettemose roser bygher-
rens meget positive og aktive del-
tagelse i projektet i form af FABs 
projektchef Peter Boas. Det har 
betydet et tæt samspil mellem 
bygherren, rådgiver og de udfø-
rende aktører, når der er opstået 
spørgsmål undervejs om forskel-
lige løsningsmuligheder.

Også reaktionen fra beboerne 
har været positiv.

”Vi oplever typisk fordomme 
omkring Vollsmose, men de er i 
den grad gjort til skamme i for-
bindelse med renoveringen af 
Fyrreparken. Efter en periode i 
starten af projektet hvor beboer-
ne nok lige skulle vænne sig til, 
at vi var til stede, har vi oplevet 
mange positive mennesker i om-
rådet, som vi har haft gode snak-
ke med undervejs,” siger Jimmi 
Steiner.

Projektet Fyrreparken forven-
tes endeligt afsluttet i juli 2023. 

Hansson & Knudsen har ligele-
des renoveret højhusbyggeriet på 
Jens Juels Vej, hvor FAB også er 
bygherre. Også her er der tale om 
samprojektering med rådgiver og 
bygherre. Byggeriet består af fire 
otte-etagers boligblokke og er no-

get af Odenses første højhusbyg-
geri – byggeriet afsluttes i marts 
2023.

HANSSON & 
KNUDSEN A/S

I 2016 blev vi en del af Per Aars-
leff-koncernen, og vi er i dag et moder-
ne og effektivt entreprenør-, byggefir-
ma med mere end 300 ansatte fagfolk. 
Vi tror på, at engagerede medarbejdere 
medfører øget arbejdsglæde og kva-
litet i vores projekter. Derfor sørger vi 
for løbende at uddanne vores folk og 
investere i et godt arbejdsmiljø. Vi har 
desuden en lang tradition for at tage 
lærlinge ind og uddanne fremtidens 
fagfolk. Firmaets nøgleord er kvalitet, 
pris og tid, og vi håndterer alle projek-
ter med stor faglig professionalisme. 

Færdigrenoverede lejligheder i 
Fyrreparken. 
 Foto: Hansson & Knudsen A/S

Hansson & Knudsen har renoveret højhusbyggeriet Afd. 33 Jens Juels 
Vej, der som Fyrreparken også er tidligt udbud med samprojektering 
med rådgiver, bygherre (FAB) og underentreprenører. Projektet med 
renovering af de fire blokke afsluttes marts 2023.
 Foto: Hansson & Knudsen A/S


