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Den nye tilbygning  øger bygningens bredde i gården med 3,7m.  

Under byggeriet er det stiplede areal, det område som  kan for-

ventes at blive indraget til byggeplads og oplagnringsplads 

Situationsplan 



Gårdfacade - 1:100 

Gadefacade - 1:100 

Facader 

Valg af dispositionsforslag 
Valget af de skitserede dispositionsforslag står imellem forslag 1 og forslag 2. 

Indretning er, for begge forslag, identisk idet, at køkken og bad flyttes ind den opførte stålkonstruktion.  

Forslag 1: 

Det første forslag er en stålkonstruktion, der beklædes med en pladebeklædning, samt et felt af murværk. Hertil er mange 

af detaljerne på bygningen udført i zink. Taget er et fladt tag, beklædt med tagpap.  

Forslag 2: 

Det andet forslag er også en stålkonstruktion, med denne er mere traditionel i sin udformning, da der er sadeltag på 

bygningen, der er beklædt med tagpap, ligesom det oprindelig hus også vil blive.  

Den nye bygning bekædes med isolering, som pudses. Imellem nogle af vinduerne er der en pladebeklædning i stedet for 

pudslaget. 

Valgt: 

Vi har valgt forslag 2, da vi mener, at udformningen af bygningen bedre 

passer til det eksisterende.  

Det kan tit være et problem, at opføre en ny bygning, som forsøger at kopi-

ere den gamle. I dette tilfælde bliver begge bygninger dog pudset, ligesom 

vinduer og altaner også bliver udskiftet. Dermed er det nemmere, at skjule 

overgangen mellem den nye og gamle bygning. Endvidere vil tagpap-tagene 

på de to bygninger også skabe en samhørighed imellem det nye og gamle.   

Ved at opføre noget, der er mere traditionelt, tror vi, at vi kan bevare noget 

af bygningens karakter, samtidig med, at give de gamle lejligheder en 

tiltrængt modernisering.  



Snit 

Snit - 1:100 

Snit - 1:100 

Tidsplan for projektet: 
Projektering færdig—Uge 24 

Projektet udbydes—Uge 25 

Fraflytning af lejlighed—Start uge 29 

Byggeriet begynder-Slut uge 29 

Byggeriet afleveres/indflytning—uge 8, 2018 



Stueplan - 1:100 

Etageplan - 1:100 

Arealer – før renovering 

 

Etage Lejlighed Værelser Netto Areal (m2) Brutto Areal (m2) Fællesareal (m2) Totalt areal (m2) 

Stue LEJLIGHED A 2 54,5 61,7 6,1 67,8 

Stue LEJLIGHED B 3 60,2 68,1 6,1 74,2 

1. Sal LEJLIGHED C 3 59,7 66,5 6,1 72,6 

1. Sal LEJLIGHED D 3 60,5 67,4 6,1 73,5 

2. Sal LEJLIGHED E 3 59,7 66,5 6,1 72,6 

2. Sal LEJLIGHED F 3 60,5 67,4 6,1 73,5 

3. Sal LEJLIGHED G 3 59,7 66,5 6,1 72,6 

3. Sal LEJLIGHED H 3 60,5 67,4 6,1 73,5 

4. Sal LEJLIGHED I 3 59,7 66,5 6,1 72,6 

4. Sal LEJLIGHED J 3 60,5 67,4 6,1 73,5 

Total 10 29 595,53 665,4 60,7 726,1 

Arealer – efter renovering 

 

Etage Lejlighed Værelser Netto Areal (m2) Brutto Areal (m2) Fællesareal (m2) 
Totalt areal 
(m2) 

Stue St. TH 2 71,0 85,4 7,7 93,1 

Stue ST. TV 3 55,9 67,5 7,7 75,2 

1. Sal 1. TH 3 72,2 84,9 7,7 92,6 

1. Sal 1. TV 3 69,8 82,2 7,7 89,9 

2. Sal 2. TH 3 72,2 84,9 7,7 92,6 

2. Sal 2. TV 3 69,8 82,2 7,7 89,9 

3. Sal 3. TH 3 72,2 84,9 7,7 92,6 

3. Sal 3. TV 3 69,8 82,2 7,7 89,9 

4. Sal 4. TH 3 72,2 84,9 7,7 92,6 

4. Sal 4. TV 3 69,8 82,2 7,7 89,9 

Total 10 29 694,9 821,3 76,7 898,0 

Planer 



Kælderplan - 1:50 

Planer 



Lejlighedtyper—Stueplan 

Erhverslejemål - 1:50 

Lejlighed TV - 1:50 

Trapperummet 
Trapperummet er blevet udvidet, sådan at der er blevet plads til 

en ny elevator. Elevatoren er en godkendt type 2 elevator, som 

opfylder kravene til kørestolsbrugere.  

Erhvervsma l 

Erhvervslejemålet er udformet med et kontor – delvist 

opdelt – samt mødelokale og personale rum.  

Kontoret har udsigt ud til Vitus Berings plads mod syd, 

med gode lysforhold. Mødelokale og personalerum har 

begge udkig til gården, hvor der er mere roligt end ud 

mod Vitus Berings plads. Personalerummet er indrettet 

med en lille spiseplads – som nemt kan udvides, hvis det 

ønskes – og et lille tekøkken. 

Mødelokalet er placeret med vindue mod nord. Det bev-

irker, at lyset udefra ikke vil kunne forstyrre under møder, 

hvor der eksempelvis bruges en projektor.  

 

Lejligheder 
Lejligheden i stuen er – med sine 56m2 – ejendommens mindste. 

På trods af dette, har den dog stadig en rummeligt stue med udsigt 

til Vitus Berings plads. Lejligheden er dog hævet over terrænet, så 

der ikke opleves genere på grund af indkig i stuen.  



Lejlighedtyper—Etageplaner 

Lejlighed TV - 1:50 

Lejlighed TH - 1:50 

Lejligheder 

Lejlighederne er alle 3-værelses lejligheder. Stuen er ori-

enteret mod syd, med udsigt ud over Vitus Berings plads 

og mod sydvest er der udsigt over Vitus Bering parken.  

Alle lejlighederne har udgang til en privat altan fra 

stuen.  

Fra soveværelset er der ligeledes udgang til en 

ga rdvendt fransk altan. Dermed kan man va gne op og 

a bne dørene til den stille ga rd.  

 

Værelset er indrettet med stor fokus pa  opbevar-

ingsplads, og selv med opbevaring og en dobbeltseng, er 

værelset stadig rummuligt, med rigeligt af gangareal.  

 

Køkkenet er indrettet med masser af bordplads, sa  det 

er en fornøjelse at lave mad. Derudover er der ogsa  en 

stor mængde af lys fra de 2 gulv-til-loft vinduer med ud-

sigt til ga rden mod nord. Den nordlige orientering af 

vinduerne, giver et blødere og mere behageligt lys i kø-

kkenet.  

 

Badeværelset er indeholder alle de forventelige installa-

tioner, og der er gjort plads til, at der kan installeres en 

vaskesøjle.  



Visualiseringer 

Perspektiv fra køkkenet 

Perspektiv fra stuen 

Trappeopgangen 

I trapperummet bibeholdes den oprindelige terrazzo-belægning på gulve og 

trapper, ligesom den oprindelige trappe også bibeholdes.  

I forrummet mod gaden laves en ny trappe og terrazzogulv.  Vægge og lofter er 

pudset hvide. 

Lejlighederne udføres med hvide vægge og lofter. Gulvene i den eksis-

terende bygning er de oprindelige fyrretræsgulve, som er slebet og lud-

behandlet.  

 Badeværelser udføres med fliser på vægge og gulv. Lofterne er hvide 

nedhængte gipslofter.  



Visualiseringer 

Perspektiv fra badeværelset 

Perspektiv fra soveværelset 

Væggen i vådrumszonen omkring brusenichen udføres med flisebeklædning i en 

lys cremefarve 

De resterende vægge males hvide. Gulvet belægges med en lys cremefarvet 

flise.  

Fliserne er 30x60cm format.  

Gulvet i køkken og entre belægges med fyrretræsgulve, så gulvet minder om det 

eksisterende gulv.  

Vægge og lofter males hvide. Køkken holdes primært i hvide elementer, med de-

taljer i stål og lys træ 



Perspektiv fra gaden 

Facader 

I gården bliver facaden pudset op med en gul 

pudsemørtel. Den gule farve minder om den 

oprindelige sten, og gården beholder på den 

måde sin oprindelige stil.  

Til felterne mellem vinduer på den nye til-

bygning, bruges en pladebeklædning. Denne 

bliver i en grå farve med spil i. 

Mod gården bibeholdes den oprindelige røde 

teglsten og de hvide pudsede partier. Al-

tanerne udskiftes dog med nye – lidt større – 

altaner.  


