


I.P. Schmidt Gården  

Ombygning af 28 eksisterende ældreboliger og kontorer til 31 

familieboliger 

  Håndværkeromkostninger for 22,5 mio. kr. – Samlede 

omkostninger er 45.455.000 kr. 

  Licitation afholdt i januar 2016 

Skema B ansøgning i Februar 2016 

Forventet byggestart 1. maj 2016 

Byggetid 1 år og 3 måneder. Indflytning sommer 2017. 

 

 

 

 

 
 

 



• Hvad får vi så ? 

• Byggeskader udbedres: Undertag, borebiller, 

betonrenovering, tætning af dæk over P-kælder. 

• Facaderenovering og nye vinduer og døre. 

• Nyt gårdmiljø, med inventar, beplantning og 

opholdsarealer 

• Nye badeværelse med installationer til vm og tt., 

skabsarrangement med skuffer. Gulvvarme hvor 

muligt. 

• Nye køkkener med nyt inventar.  

 

 

 

 

 

 
 

 



• Hvidevarer er nye indbygningsovne og kogeplader, 

samt kølefryseskabe og nye emfang. 

• Nye trægulve i entre og opholdsrum. 

• Komplet malerarbejde i alle boliger. 

• Nye vandinstallationer. 

• Nye ventilationsinstallationer 

• Forbrugsmåling individuelt. Ikke direkte. 

• Renovering af P-kælder, 16 P-pladser. 

• Depotrum i kælder 

 

 

 
 
 
 
 

 



Bygningsoversigt 



Gårdrum 



Udvendig renovering 



Indvendig renovering - kælder 



Indvendig renovering - lejligheder 



Indvendig nye lejligheder 



Købmagergade Skole 



Købmagergade Skole 

53 boliger i et Senior Bo fælles skab med fælles områder til 

aktiviteter. 

Skema B godkendelse den 16. december 2016 af 

omkostninger på Kr. 111.151.000 for boligerne. 

Byggestart januar 2016 

Nedbrydning er gået i gang.  

Miljøsanering. Fortidens synder er PCB, Bly, Asbest, Olie. 

Pæleramning under alle nye og gamle bygninger. 

 Indflytning i 3. kvartal 2017. 

 

 

 

 

 
 

 



• Hvad får vi så ? 

• Vinduer og døre udføres som kit falsede 

vinduer i de bevaringsværdige bygninger. 

• Naturskiffer tage på bevaringsværdige 

bygninger 

• Støtte fra ”Bevaringsfonden for Fæstningbyen 

Fredericia” på 2.500.000 kr. 

• Et flot gårdmiljø, med inventar, beplantning og 

opholdsarealer. 53 P-pladser. 

 

 

 
 
 
 
 

 



• Køkkener med indbygningsovne og kogeplader, 

samt kølefryseskabe.  

• Badeværelser med installationer til vaskemaskine 

og tørretumbler. Skabsarrangement med skuffer. 

Gulvvarme og Led belysning i lofter. 

• Materialevalg i køkken og bad. 

• Trægulve i opholdsrum. 

• Port telefon anlæg 

• Altaner i mange boliger. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Belægningsplan 












