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NIELS EBBESENS VEJ 27-29
Nye boliger

Udarbejdet d. 2019-03-21
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PROJEKTET

Der tænkes opført en ny boligejendom i 3 etager med udnyttet tagetage og private tagterrasser. Der 
anlægges forhave mod vejen og parkering afvikles på egen grund. 
Opførelsen af den nye ejendom forudsætter nedrivning af en eksisterende mindre villa i 
kondemneret stand samt et baghus som tidligere har været anvendt til fabrik. Baghuset er opført i 3 
etager i 46 meter skel mod naboer. Ydermere nedrives en garage bygning, som ligeledes er opført i 
skel. 

På Niels Ebbesens vej 27 står i dag en mindre villa i rød tegl med skifertag og en række 
karakteristiske detaljer. Denne villa bevares. Der etableres to boliger i den eksisterende villa og 7 
boliger i den nye storvilla.

Ved nedrivning af de eksisterende ejendomme tilvejebringes lys og luft til de omkringliggende 
gårdrum, og den nye ejendom kan anlægges med forhave og friareal på terræn og tag jf. 
kommuneplanens rammer. Området omkring matriklen vil ændre karakter fra tæt baggårdsmiljø 
til villabebyggelse forstået som enkeltstående bygninger omgivet af haveareal. Det nye projekt 
bidrager dermed positivt på følgende punkter:

• Nye grønne forhaver mod vej
• Smukkere og mere harmonisk vejforløb
• Områdekarakter som villabebyggelse
• Luft og lys til baggårde på nabomatrikler
• Tilgængelighed
• Bæredygtigt og klimatilpasset byggeri

Nye forhold
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SITUATIONSPLAN, MÅL 1:200

Faktaark:

Kommuneplan 2017
Rammeområde 6.B.10 Forhåbningsholms Allé
Boligområde: etagebyggeri.
6 etager
Bebyggelsesprocent 110%

Parkering: 1 P-plads pr. bolig
Cykelparkering: 2 pladser pr. bolig.

Projekt:

Matrikulærtareal:
Nr. 27, Matr. nr 20 cf,  areal 479 m2
Nr. 29, Matr. nr 20 ae, areal 595 m2
I alt 1074 m2

Eksisterende bebyggelse 1093 m2
Bebyggelse der nedrives 782 m2
Ny bebyggelse 870 m2
Bruttoetageareal 1181 m2
Bebyggelsesprocent i alt 110%

Friareal 591 m2  =  50 %
Parkeringspladser 9 stk.
Cykelparkering 18 stk.

Situationsplan eksisterende 
forhold

Nedrives

Nedrives
Nedrives

Bevares
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ARKITEKTUREN

Den nye ejendom vil med sin størrelse og højde passe fint ind med de omkringliggende bygninger, 
der variere fra 5 etager til 1,5 etage. Ejendommens udtryk tænkes bearbejdet med henblik på 
en moderne fortolkning af den klassiske arkitekturs kvaliteter. Formsprog og materialer tilpasses 
dermed de omkringliggende bygninger, som alle er opført i starten af 1900 tallet. Kendetegnende 
for disse er traditionelle materialer som tegl, skifer, zink og pudsede flader. Ydermere udpeges en 
række traditionelle arkitektoniske principper og virkemidler som kan anvendes ved udarbejdelse af 
den nye ejendom:

• Proportionering
• Rytme og gentagelse
• Stoflighed
• Smuk patinering
• Omhyggelig detaljering
• Reliefvirkning
• Horisontal inddeling

Eksisterende forhold
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Nyt projekt
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FORHAVERNE

Bygningen trækkes tilbage fra vejen således der skabes rum til grønne haver med træer og lav 
beplantning. Forhaven i Nr. 27 bindes sammen det nye grønne areal i Nr. 29.

Eksisterende forhold
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Nyt projekt
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Asfalt eller betonfliser

Eksisterende forhold

Grønt areal

Bygning

Permabel belægning

Træ

GRØNNE AREALER OG BELÆGNINGER
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Chaussesten

Grønt areal

Bygning

Permabel belægning 

Træ

Nye forhold
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LK Architekten, Schwalbengasse

Opstalt mod Niels Ebbesensvej

Opstalt mod Niels Ebbesensvej - Bygningsprofiler

Opstalt mod Niels Ebbesensvej - Taditionelt udtryk med forhaver

Profil eksisterende vila

Profil eksisterende baghus

Profil eksisterende garage
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Profil eksisterende vila

Profil eksisterende baghus

REFERENCER

Gode vellykkede eksempler på denne tilgang til samspil mellem ny og traditionel arkitektur ses flere 
steder i bybilledet. Som særlige eksempler kan nævnes genopbygning af KB hallen hvor en række af 
den oprindelige bygnings kendetegn genfindes i den nye bygning, og Tony Frettons bebyggelse ved 
Marmor kirken, hvor proportionering, rytme og detaljering binder de nye bygninger sammen med 
den eksisterende bebyggelse omkring kirken. En anden fin reference er David Chipperfield´s The 
Bryant, der selvom det er en stor bygning, fremstår med en utrolig bevidst og fin detaljering, hvor 
dybdespillet i facaden og anvendelse af bl.a. ballustreværn binder fortid og nutid sammen på smuk 
og elegant måde. Dreessen Willemse Architecten - Utrecht

Dreessen Willemse Architecten - Utrecht

DSDHA -  London

CIMC - Stride Treglown

Villa, Sankt Knuds Vej

Forhave på Amalievej

Villa, Vordroffsvej


