
 

 

Plejecenter Bistrupvang 
Bistrup Byvej 6 
3460 Birkerød 
50 plejeboliger 
  



 

 

Udearealer 
 

 

Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt 

areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.  

 

 

Det samlede bygningsanlæg ligger med et engdrag som nabo på nordsiden 

og eksisterende boligbebyggelse på sydsiden.  

 

 

 

Der er udsigt til engen, som ofte bliver afgræsset af kvæg omkring den lille 

sø, der udgør en del af landskabet. 

 

 

Nordøst for bebyggelsen er nærmeste nabo parken, hvor der ofte er liv i 

form af borgere, der nyder stemningen omkring søen. 



 

 

Haveanlægget 

Plejecentret har et nært haveanlæg omkring bygningerne og mod vest et 
område til gåture og picnic. 
 
Den enkelte bolig har adgang til en mindre privat terrasse eller altan. Altanen 
er delvist overdækket, og langs alle terrasser og altaner er der et espalier, 
hvor der kan gro klatreplanter. 
 

På hver altan og terrasse er der et 230 V el-udtag, som kan anvendes til 
belysning, lyskæder og lignende. 
 
Ud for fællesopholdsstuerne i de enkelte boenheder er der adgang til en 
fællesterrasse eller en fællesaltan. 

Foran fælleshuset er ankomstpladsen, hvor den primære del af 
parkeringsarealerne er placeret.  Mellem parkeringsarealet og fælleshuset er  
der et opholdsareal med bænke, hvor man kan sidde i solen og følge med i 
”hvem der kommer”. 
 
På den modsatte side af fælleshuset, med udsigt til engdraget, er der et 
fælles haveanlæg. Haveanlægget består af flisebelagte terrasser til ophold. 
Der er mange kroge, hvor der kan findes læ. De store flisebelagte terrasser er 
blødt op med beplantning, som gør arealerne mere venlige.  
 
I dette fælles haveanlæg er indarbejdet en mindre træningshave ud for 
træningslokalet i fælleshuset. 
 
Beplantningen omkring bygningerne og i det fælles haveanlæg er en 
kombination af stauder og buske, som giver farve og dufte hen over årstiden.  
Der er plantet træer i haverne, hvoraf nogle er frugtbærende som kirsebær 
og spiseæbler. 
 
I picnicarealet mod vest er der et mere uplejet areal, som er anlagt. Det snor 
sig en sti gennem et vildtgræsområde. Der er anlagt nogle belagte pladser, 
hvor der står bænke til at holde en pause på. 
 

Der anlægges et mindre 
”te-sted” som udføres i et 
espalier, hvor planter kan 
gro op af og danne grønne 
vægge og  tag som en slags 
pavillon. 
 
Det store fælles haveanlæg 
og picnicområdet er 
skærmet med meget let 
trådhegn. Hegnet vil få 

karakter af et markhegn, hvor græsset gror op omkring tråd og stolper og 
med tiden bliver til en tue.
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Boligens indretning, udstyr og materialer 

 
Den private bolig har et nettoareal på ca. 38 m². Det er det gulvareal, der er 
uden vægge. 
 
Boligen er indrettet som en et-rums bolig.  Den del man sover i, kan opdeles 
med flytbare skabe eller andet møblement mod opholdsdelen, såfremt det 
ønskes. Der er direkte adgang fra sovedelen til baderummet. 
 
Boligen leveres med 2x2 flytbare garderobeskabe, som er opstillet på hjul, og 
kan flyttes rundt efter ønske. 
Der etableres en mindre køkkenniche med højderegulerbar bordplade med 
en lille vask. Der er overskabe over bordpladen.  I et højskab er der indbygget 
et mindre køleskab med en lille fryser. I samme højskab er der en aflåselig 
skuffe, som beboeren har nøgle til. 
Der vil være en plejeseng i alle boliger. 
 
Installationer 
I sovedelen er der i alle boliger ophængt et skinnesystem til loftlifte. I det 
tilfælde at en beboer har behov for at blive hjulpet op af sengen ved hjælp af 
liften, ophænges der en lille liftmotor i skinnesystemet. 
 
Boligen er forsynet med mange 230V el-udtag, så forlængerledninger kan 
minimeres. Der er antennestik til henholdsvis TV- og radiosignal. Antallet af 
kanaler samt mulighed for at tilkøbe flere kanaler oplyses senere. 
 
Der er telefonstik i boligen. Såfremt beboeren ønsker fastnet telefon, skal 
man selv kontakte TDC eller anden udbyder for at få oprettet abonnement og 
åbnet for installationen. 
 
I hver enkelt bolig er et edb-udtag, som er forberedt til eventuel fremtidig 
levering af intranet eller lignende dataformidling. 

Såfremt en beboer ønsker adgang til internet, skal man selv kontakte den 
udbyder, man ønsker at indgå aftale med. Det kan eksempelvis ske via TV-
signal leverandøren eller telefon-signal leverandøren. 
 
Ved vinduerne er der etableret 230 V el-udtag, så automatik til eksempelvis 
vinduesåbning kan etableres på et senere tidspunkt. 
 
I boligen er der udtag til belysning ved loftet. Som standardudstyr installeres 
der en lampe i loftet over sengen, så der altid er en god belysning i de tilfælde 
man har brug for hjælp om natten.  
Under overskabene i køkkennichen er der belysningsarmaturer. Alt øvrigt 
belysning skal etableres af beboeren. 
 
Materialer 
Der er ophængt standard gardinstænger ved alle vinduer i boligen. 
Gulvet i boligen er mat lakeret trægulv. Vægge er betonvægge, hvorpå der er 
opsat savsmuldstapet, som er malet hvidt. Lofter en malede betonlofter. 
 
Baderummet 
Der er et meget rummeligt baderum i hver bolig. Der er god plads til de 
hjælpemidler, som mange har brug for, kørestol, bækkenstol, rollator eller 
lignende. Der er god plads til at få hjælp af personalet til toiletbesøg og bad. 
Endvidere kan der placeres snavsetøjskurv og lignende i rummet uden det 
bliver trangt. 
 
Der er en god solid bruserstang, man kan holde fast i, uden den går i stykker. 
Der er håndklædetørrer til at lune håndklæderne. Ved toilettet er der 2 
armstøtter, som kan justeres, så de passer til den enkelte. Håndvasken er 
fladbundet, så man lettere kan komme ind til vasken, hvis man sidder i 
kørestol. Håndvasken kan justeres i højden. 
I rummet er det et indbygget skab til opbevaring af hygiejneartikler og 
lignende. 
Vægge i baderummet er beklædt med fliser. Gulvet er belagt med skrid-
hæmmende gulvklinker og loftet er malet betonloft. 
I baderummet er der lysarmaturer i loft og over spejlet. 



 

 

Fælles spise- og opholdsstue 
De fælles spise- og opholdsstuer står i åben forbindelse med fælleskøkkenet, 
så man som beboer og medarbejder har kontakt til hinanden og man som 
beboer kan deltage i de praktiske gøremål i køkkenet, som man har overskud 
til. 
 
Køkkenet er indrettet med alt nødvendigt udstyr for, at der kan tilberedes de 
daglige måltider. 
 
Fællesstuerne indrettes med spise- og siddemøbler og der vil blive opstillet et 
fælles TV i stuerne. 
 
Umiddelbart uden for fællesstuerne i trapperummet, bliver der opsat et 
postkasseanlæg, hvor hver beboer har sin egen postkasse. 

 

Særlige installationer 
 
Centralstøvsuger 
Der er installeret et centralt støvsugeranlæg  for at gøre dagligdagen lettere 
for medarbejderne, der skal gøre rent i bygningerne. I stedet for at bære 
rundet på støvsugere, kobler man støvsugerslangen på en studs i væggen i de 
enkelte rum. 
 
Kaldeanlæg 
Der er installeret et kaldeanlæg, der dækker det samlede bygningsanlæg og 
udearealerne. Kaldeanlægget er et hjælpemiddel for den enkelte beboer, der 
kan skabe en tryg hverdag.  
 
Brandtekniske anlæg 
Der er installeret sprinkleranlæg og automatisk brandalarmeringsanlæg i 
bygningerne, for at opnå så høj sikkerhedsgrad som muligt. 
 
Elektroniske låsesystem 
Der er i byggeriet et elektronisk låsesystem. Beboerne og medarbejderne har 
ikke almindelige nøgler, men en lille ”brik” som man holder op foran låsen på 
døren, så den låses op. 
Årsagen til at et sådant system er indarbejdet er, at man har større sikkerhed 
for at der ikke forsvinder nøgler og låsesystemet skal udskiftes. 
 
Såfremt en beboer eller medarbejder taber en ”brik” kan man gøre den 
pågældende ”brik” inaktiv og den kan ikke anvendes mere. Det giver større 
sikkerhed for beboerne og større fleksibilitet for medarbejderne på 
Bistrupvang. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lavenergibyggeri 
 
Rudersdal Kommune lægger meget vægt på, at de bygninger som kommunen 
lader opføre, tager hensyn til miljøet og minimerer energiforbruget. 
 
Bistrupvang er et lavenergibyggeri i klasse 1, efter reglerne i 
Bygningsreglementet fra 2008. I bygningsreglementet er stillet krav til hvor 
meget energi bygningen tillades at bruge. 
For at opfylde disse krav er bygningen højisoleret i facader, gulve og tag.  
 
Endvidere er alle vinduer og døre med glas udført med isoleringsruder med 
høj isoleringsgrad, hvilket i øvrigt betyder, at vinduer der vender mod nord 
eller ligger meget i skygge, vil have udvendig dug og måske rim i 
morgentimerne, da varmen indefra ikke fjerner duggen eller rimen. Det er 
ikke en fejl, men et godt tegn på velisolerede vinduer. 
 
Bygningerne er meget tætte, hvilket også er medvirkende til at opnå et 
lavenergibyggeri. 
 
Bygningerne ventileres mekanisk, der blæses forvarmet luft ind i alle rum og 
det suges ud igen ligeledes mekanisk. 
 
For at opfylde lavenergikravet er der installeret solceller på taget af 
bygningerne. Solceller producerer elektricitet, som sælges til el-
forsyningsselskabet. Den indtægt, man får fra det solgte strøm, tilgodeses den 
enkelte beboer, da det modregnes i det forbrug, som beboeren skal betale for 
el-forbrug i fællesstuerne. 
 
I gangarealer er der installeret belysning af en type, som minimerer el-
forbruget samt forlænger levetiden for lyskilden i lamperne. En driftmæssig 
besparelse der kommer beboeren til gode. 
 
Generelt set vil forbrugsudgifterne til el og opvarmning blive reduceret som 
følge af de tiltag, som er nævnt. 
 

Grønt tag og regnvand 
 
På fælleshuset er der et grønt tag af planter og græs. Denne tagdækning er 
ikke blot etableret fordi det er pænt at se på, men også for at kunne optage 
en del regnvand til fordampning.  
 
Det er svært og bliver sværere at komme af med regnvandet i fremtiden, og 
Rudersdal Kommune ønsker at gøre så mange tiltag som muligt for at 
minimere belastningen på det offentlige kloaknet. 
 
På Bistrupvang ledes regnvand ikke til det offentlige kloaknet. Det regnvand 
som ikke fordamper på det grønne tag, ledes til en stor faskine under 
parkeringspladsen. Herfra nedsiver en del af regnvandet til jorden. Den del 
som jorden ikke kan optage, løber til den nærliggende sø. 
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