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Indledning /
Social diversitet

Lejerbo ønsker på bagrund af nærværende skitseprojekt at 
ansøge om Frederiksberg Kommunes godkendelse af skema 
A til opførelse af 20 nye almene familieboliger på Peter Graus 
Vej.

Boliger tænkes opført som tagboliger og rækkehuse i 
Lejerbos eksisterende afdeling 450-0 Peter Graus Vej. 

Projektets ambition er, udover at opføre 20 rummelige 
boliger på Frederiksberg, at anvende projektet som 
løftestang til at forstærke bebyggelsens sociale diversitet og 
skabe en række forbedringer i den eksisterende afdeling. 

Forbedringerne er udpeget i tæt dialog med afdelingen og 
er løbende blevet indarbejdet i projektet. Forbedringerne 
er prioriteret i rækkefølge. Øverst står energirenovering 
af afdelingens tage. Dernæst istandsættelse af afdelingens 
fælleslokale, der også inkluderer etableringen af en ny 
fællesterrasse, og derefter forbedringer af afdelingens 
friarealer.

Forbedringerne af fri- og fællesarealer skal være med til at 
ændre livsvilkår for såvel de nye som de gamle beboere, ved 
at skabe nye fysiske rum og muligheder for fællesskab.

I nærværende projekt er forbedringerne af fælleslokalet, 
etableringen af fællesterrassen og friarealerne beskrevet. 
Ligeledes er de nye boliger beskrevet i forhold til indretning, 
placeringen, facader, materialer, lys- og skyggeforhold og 
sammenhængen med det omkringliggende.

Forbedringerne af fri- og fællesarealer skal være med til at 
ændre livsvilkår for såvel de nye som de gamle beboere, ved 
at skabe nye fysiske rum og muligheder for fællesskab.
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 Lokalplan   - ingen 
	 Kommuneplan		 -	3.B.2.
 Anvendelse:  Etageboliger

 Skala	1:2000 

Nye boliger /
Hoveddisponering

Nye familieboliger på taget
Tagetagerne på de eksisterende bygninger har store tagrum 
og rummer oplagte muligheder for at udvikle nye boliger 
med unikke rumlige, såvel som lysmæssige, kvaliteter. 
Tagboligerne har dermed potentiale til at blive helt særlige. 
Med udnyttelsen af tagvoluminet er det muligt at udforme 
boliger med dobbelthøje rum, hemse, særlige lysindtag og 
direkte kig mod himmelrummet både dag og nat. Boligerne 
forsynes med altaner, kviste m.m. Fra taglejlighederne vil der 
endvidere være en fantastisk udsigt over Frederiksberg. 

Renoveringen og etableringen af de nye boliger på tagetagen 
vil naturligt tilpasse sig den eksisterende arkitektur. 
Boligerne vil koble sig på de eksisterende adgangssystemer 
og de enkelte bygningers forskelligheder.  Elevatorer i blok 
1+3 forlænges så de også betjener de nye lejligheder og i blok 
2 vil den eksisterende elevator blive udskiftet. 

Nye familieboliger på terræn
Langs Peter Graus Vej etableres en rækkehusbebyggelse, 
der på den ene side afskærmer mod gymnasiet og på den 
anden skærmer om det grønne fællesareal i midten af 
bebyggelsen.

Rækkehusbebyggelsen får en svagt buet form, der refererer 
til gaderummene i Den Sønderjyske by.

Eksisterende bebyggelse
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Forhaver
’Frederiksberg 
har altid haft 
mange forhaver. 
Det bidrager til 
byens grønne 
præg og skaber 
herlighedsværdier 
for beboerne, 
naboer og 
forbipasserende.’

Nyttehaver Frederiksberg Projekt  fra Vandkunsten: Flygtninge-/
ungdomsboliger , Tunet, Trekroner

Projekt Vandkunsten: Havnevigen Projekt Vandkunsten: Diakonissestiftelsen

Hovedidé / fællesskab

Nye udearealer og sociale mødesteder
Opførelsen af de 20 nye boliger påtænkes økonomisk set, at 
skulle bidrage til en styrkelse af den eksisterende afdelings 
udearealer og sociale mødesteder.

Det omkringliggende udeareal gentænkes med en 
målsætning om, at skabe nye sociale rum. 
Boligblok 2 er det sociale omdrejningspunkt, og det vil 
være her vi placerer fællesrummet i kælderen. Der graves 
ud i vestfacaden og etableres en fællesterrasse i direkte 
forlængelse af fællesrummet. Facaden åbnes op ud til 
terrassen, så der vil blive trukket mere lys ind samtidigt 
med at der etableres direkte adgang til terrassen. I det 
grønne areal ved fællesterrassen og mod vest, placeres der 
legeplads og plads til at trække en grill frem i forlængelse af 
fælleslokalet, mens den store grill genetableres i det grønne 
fællesrum foran de nye rækkehuse. 

Ved fællesrummet etableres der forbindelse til vaskeriet 
og der kan etableres et nyt kontor til det sociale personale. 
Dette sker for at imødekomme ønsket om aktivering / 
forbedringer til områdets mange ensomme beboere – både 
ældre og yngre.

Mod Sønderjyllands Allé afskærmes friarealet med 
beboeropbevaring i form af grønne skure. Det vil både 
skærme for trafikken, og i kraft af terrænspringet mellem 
plænen og vejen, indgå som et tydeligt element i den grønne 
overgang. Et grønt træk der også vil bestå af nye grønne 
formklippede havehække og eksisterende bevaringsværdige 
træer. Det grønne træk rundt om grunden mod nord vil lave 
nye små opholdslommer. 
Herved dannes et grønt baggrundstæppe for et område, 
hvor beboerne kan have deres motionsafdeling og opbevare 
og aflåse el scooter mm. – et ønske fra de nuværende 
beboere.

Som en del af den indre og allerede grønne gårdhaves 
forbedringer, placeres højbede med krydderurter og 
grønsager. Et projekt der allerede er i gang internt i 
afdelingen, og som man ønsker at understøtte ved at 
strukture og indtænke det i den samlede begrøningsplan. 
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fællesterrasse 
i forlængelse 
af fælleslokalet

eksisterende skur

cykelskur

rækkehuse

 
 Skala 1:500 

Situationsplan / plan 1.500 

Dialog med beboere og naboskab

Forbedringer af friarealer er udpeget i tæt dialog med 
afdelingen, der har udarbejdet en prioriteret liste med 
følgende punkter:

• Legeområde
• Motionsområde
• Rampe 
• Frugttræer, buske og opgradering af grønne  
 elementer
• Bænke
• Sti- og gadebelysning
• P-pladser 
• Glasoverdækning af pergola 
• Grill med borde og stole 
• Vandopsamling
• Aflåste rum til El-scooter & cykler i de   
 overdækkede arealer ved ”hullet” 
• Forskønnelse af containerpladsen ved nr. 8

Forbedringer, der fordeles på friarealerne, 
skal understøtte det gode naboskab på to måder; dels i 
mulighederne for fælles aktiviteter og dels i en styrkelse af 
fællesarealer omkring fælleslokalet. 

Etableringen af aktiviteter  grupperes  i temaer på 
områdets 3 fællesområder.

I hjertet af bebyggelsen, hvor rækkehusene kanter 
den sydlige grænse mod Falkoner gymnasiet , er 
temaet ”den grønne have” med højbede og forbedrede 
siddemuligheder. Højbedene skal tillige ses som en 
aktivering af de mange hjemmegående, der både kan 
tjene som frirum, aktivitet og socialt mødested – som 
det i dag ses i hele den sønderjyske bydel.

Haverum mod Nord/øst
Langs Sønderjyllands Allé placeres nye skure til  
depotrum  samt udvidelse af cykel- og scooterpladser. 
Tagene beklædes med sedum, som ønske fra 
beboerne.

Arealet mod Nord/øst har temaet ’motion og 
bevægelse’. Her placeres buede grønne hække og 
motionsudstyr. Et ønske fra beboerne om et fælles 
aktivt liv sammen.

I haverummet mod vest og de små haveforeninger 
placeres der en ny indgang til fællesrummet i 
kælderen. Facaden fritlægges ned til fællesrummet og 
terrasseres med siddetrappe og grønne bede, så der 
er mulighed for, at borde og stole kan trækkes direkte 
ud i det fri på den nye terrasse.

I umiddelbar nærhed placeres også nyt legeområde til 
de nye kommende familier.
Et samspil mellem fælles spisning/grillaftner på 
fællesrummets nye terrasse, og børn der leger inden 
for forældrenes  synsfelt i aftensolen. Et samspil 
vi håber øger en fælles samhørighed på tværs af 
generationer og som styrker naboskab og fællesskab 
mellem de nuværende beboere og de fremtidige 
familier. 
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21. juni kl. 9 21. juni kl. 12 21. juni kl. 15 21. juni kl. 18

21. marts kl. 9 21. marts kl. 12 21. marts kl. 15 21. marts kl. 18

Skyggestudier  /marts & juni
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Fælleshus i blok 2  / snit og plan 1.200

Fællesrum

Tot: 170m2

28m2

82 m2

Motion

køkken
28m2

Vaskeri

18m2
Kontor

38,5 m2

15150

35
00

Fælleshusterrasse
tot: 120 m2

kt 12300

kt 15140

kt 9640

Blok 2

legeplads

bevaringsværdigt træ

område til tøjtørring og motion

1500
2700

1200
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4000 1000

kt 11050

brandredning
terrasse 

krydderurter 

spiselige blomster

rosmarin

friholdt

1000 4000 5500

matrikkelskelmatrikkelskel

Sønderjyllands Allefortov
depot
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af fælleslokalet

eksisterende skur

cykelskur

rækkehuse

Samspillet mellem fælleshuset og landskabet / plan 
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Nye rækkehuse
Selve sitet nærmest kalder på en fortætning, der kan skabe 
et nyt og levende gaderum, der aktiverer rummet ud mod 
Gymnasiet. Samtidigt vil en fortætning skærme det meget 
åbne og ubenyttede græsareal mellem de to kilede blokke. 
Her tænkes den nye rækkehusbebyggelse placeret. En 
bebyggelse der former sig i naturlig forlængelse af det nære 
byområdes symmetriske og karakteristiske svagt buede 
karréer. 

I byområdets karakteristiske svagt buede og lave rødlige 
karréer, hvor bebyggelsen på Peter Graus Vej indgår, ligger 
også Den Sønderjyske by. Denne bebyggelse er med til at give 
hele bydelen sit særpræg. Med inspiration i denne typologi 
har rækkehusene lånt motiver såsom: Kantzonen med de 
små private haver og kirsebærtræerne. Særligt ønsket 
om at beboerne kan have deres eget lille havestykke/mini 
kolonihave har været essentielt.

Disponeringen af fællesarealerne, der udvikles med en 
tydelig tematisk behandling, samt sammenkoblingen af 
disse, har til hensigt at styrke den fælles brug for både de 
nuværende og de nye beboere. Vi forventer derfor med 
projektet, fremadrettet at kunne skabe en større tryghed og 
et mere aktivt brug af fællesarealerne.

Med private boligindgange fra gårdsiden er rækkehusene 
med til at skabe tryghed og stimulere aktivitet. 
Mod Peter Graus Vej og syd har rækkehusene små private 
haver, som man oplever, når man ankommer til bebyggelsen 
– et af de føromtalte særpræg man også møder i Den 
Sønderjyske by. 

I gårdrummet understreges det, at der er tale om 
bebyggelsens fælles gårdrum, idet der placeres et fælles 
drivhus i midten. Rækkehusene danner en ny væg i rummet, 
hvilket er med til at afgrænse gårdrummet og gøre rummet 
mere overskueligt, intimt og personligt.

Flere øjne i stueetagerne skaber mere tryghed, og der vil 
opstå en større nærhed og intimitet i anlæggets midterste 
grønne rum.

Den Sønderjyske ByDen Sønderjyske ByDen Sønderjyske By
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Rækkehuse / plan 1:100 

Almenbolig + Danmarksgrunden.  Vandkunsten
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Rækkehuse /  Nord opstalt 1:100 

Bebyggelsen udgøres af 9 nye rækkehuse der er struktureret 
som familieboliger. Rækkehusene tænkes udført af 
præfabrikerede boksmoduler, der kileformes, så de ved 
sammenstilling danner en krumning.

Træ er valgt som et gennemgående tema for rækkehusenes 
facader. Træets varme karakter vil tilføre en ny stemning i 
det samlede indtryk. I facaderne er der arbejdet med liste- 
beklædning og terrasserne tænkes udført som trædæk. De 
små private haver kantes med grønne rækker af forskellig 
art – hvor kirsebærtræet indgår som et tema – for i foråret 
at være en forårsbebuder, der refererer tilbage til hele 
områdets lyserøde kirsebærtræer og den røde bebyggelse.

Boligerne er udviklet i to forskellige størrelser, begge med 5 
værelser. 

Køkkenet i boligen er placeret mod syd, hvor rækkehusene 
har de små private haver/terrasser. 4 af rækkehusene har 
et ekstra rum samt adgang til tagterrasse på 3. etage og har 
derfor en mindre terrasse på terræn mod syd.

Det endelig valg af størrelser og placering er sket på 
baggrund af sol- og skyggestudier – kombineret med 
ønsket om at tilvejebringe de bedst mulige solforhold i den 
fælles gård. Hertil kommer ønsket om at lave en nænsom 
fortætning, der er rumdannende, uden at skabe gener for 
den eksisterende bebyggelse . Rækkehusene skal tværtimod 

medvirke til at skabe nye værdier til hele området. 

De nye boliger vil være særligt attraktive for børnefamilier, 
som ønsker en mindre have, nærhed til terræn, og som 
sætter pris på muligheden for, at børnene trygt kan løbe ind 
og ud. Det er kvaliteter, der ikke typisk er til stede i andre 
bynære almene boligbebyggelser. 

Både taglejlighederne og rækkehusene bliver attraktive 
familieboliger, der kan medvirke til at skabe en social 
bæredygtig fordeling mellem de nuværende beboere, hvor 
Frederiksberg Kommune har anvisningsret, og de nye 
beboere, som vil være en del af Lejerbos nye afdeling. 

Rækkehus A _ 111 m2 Rækkehus B _ 114 m2
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Rækkehuse / stueplan 1:100

Rækkehuse påregnes udført i lette, direkte funderede 
konstruktioner. Såfremt det vurderes økonomisk, kan 
bygningerne opføres som ”boks-byggeri”; men andre former 
for lette konstruktioner opbygget på stedet vil også kunne 
blive aktuelle. Bygningerne opføres energimæssigt iht. BR18.

Rækkehusene påregnes forsynet med nye stikledninger 
for vand, varme og el, mens de afløbsmæssigt tilsluttes den 
eksisterende kloak på grunden. Hvert hus forsynes med 
selvstændig varmetilslutning samt decentral balanceret 
ventilation med varmegenvinding. Endvidere udføres 
stikledning til gasforsyning, med mindre der kan opnås 
dispensation herfra
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Rækkehuse / facadeudsnit 1.50

_ Facade der indbyder til social interaktion. _Naturlige materialer der patinerer flot
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Arealer og hoveddisponering 

Peter Grausvej _ Arealoversigt

BBR
Eksisterende  byggeri = 6792 m2

Matrikulærtareal =  8113 m2

Nyt BBR ved 110 %  =  8924,3 m2

Muligt nybyggeri =  8924,3 m2

NYBYGGERI Antal boliger Bruttoboligareal/m2 BBR areal/m2 m2
Fælleslokale 87 m2

Rækkehuse
Type A: 4v 2 98 102 196 m2

Type A + gavl: 4v 3 105 109 315 m2 951 m2
Type B: 5v/6v 4 110 114 440 m2

Tagboliger
4v 2 104 108 208 m2
4v 2 104 108 208 m2
5v 2 104 108 208 m2
4v 1 100 104 100 m2 1094 m2
3v  1 80 84 80 m2
4v 1 105 109 105 m2
3v  1 90 94 90 m2
4v 1 95 99 95 m2

Totalt 20 2132 m2

Totalt nybyggeri boligareal: 2045 m2
Gennemsnits bolig m2 102,25 m2

BBR
Eksisterende  6792 m2
Nybyggeri  2132 m2
NYT SAMLET BBR 8924 m2
NY Bebyggelsesprocent 110,0 %

*Fælleslokale er inkl i BBR samlet areal

depoter 

blok 1

blok 3

blok 2

Rækkehuse
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Arealer og hoveddisponering 

Peter Grausvej
Ant. Værelser Totalt:

3v. 2
4v. 12

5/6v. 6

Samlet ant. boliger: 20

ant.boliger 
nye:

20

2
12
6

100m2

104m2 104m2 104m2

105m2 95m2

80m2 90m2
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Blok 2  snit a _ 1.50
Billeder fra blok 2

53
00

26
00

5200 2300

1350

1300

Tagboliger / snit 1.50 

Tagetagerne på de eksisterende bygninger har store tagrum og 
rummer oplagte muligheder for at udvikle nye boliger med unikke 
rumlige, såvel som lysmæssige, kvaliteter. Tagboligerne har dermed 
potentiale til at blive helt særlige. 

Med udnyttelsen af tagvoluminet er det muligt at udforme boliger 
med dobbelthøje rum, hemse, særlige lysindtag og direkte kig mod 
himmelrummet både dag og nat. Boligerne forsynes med altaner, 
kviste m.m. Fra taglejlighederne vil der endvidere være en fantastisk 
udsigt over Frederiksberg. 

2 stk. lejligheder i blok 2 vil være orienteret mod vest ensidige, 
men som illustreret på snit A - vil boligen have vindue på tag 
mod øst og dermed lys fra flere retninger. Rumlig bolig kvaliteter 
der er diskuteret med Frederiksberg kommune. Kvaliteter der er 
tilstrækkelige for en godkendelse.

Tagboliger på de uudnyttede tagrum
Tagboliger udføres generelt inden for den nuværende 
spærgeometri, idet det dog påregnes at de eksisterende 
spær påfores i højden, således at der skabes plads til den 
nødvendige isoleringstykkelse iht. BR18 i de nye tagboliger. 
Tagboligerne vil medføre en energibesparelse for de 
underliggende eksisterende boliger.

Der udføres udvekslinger i tagkonstruktionen for nye 
kviste og tagaltaner. Tagbelægningen udskiftes med ny 
teglbelægning med undertag. 
Det eksisterende etagedæk i tagboligerne lydisoleres 
således at kravene iht. lydklasse C bliver opfyldt

Eksisterende elevatorskakte forhøjes således, at 
elevatorerne kan betjene de nye tagboliger. I bygning 1 og 3 
påregnes de eksisterende elevatorstole at kunne genbruges; 
mens elevatorstolen og –spil mv. må påregnes helt udskiftet 
i bygning 2. På den nordlige gavl af bygning 2 udføres en 
ny udvendig elevator i et let elevatortårn, hvis der ikke 
kan opnås dispensation for elevatorbetjening af de to nye 
tagboliger i den nordlige ende af bygning B.

Der påregnes udført ny separat forsyning af varme, 
brugsvand og el til de nye tagboliger, mens afløb tilsluttes 
de eksisterende faldstammer. De nye tagboliger forsynes 
med balanceret ventilation med varmegenvinding i form af 
decentrale anlæg i den enkelte lejlighed.

Eksisterende udsugningsanlæg fra de eksisterende lejligheder 
erstattes af nye udsugningsanlæg på de enkelte kanaler ført op 
gennem tagetagen og med afkast over tag.

Med mindre der kan opnås dispensation bliver lejlighederne 
forsynet med gas via nye stikledninger, da der ikke på nuværende 
tidspunkt er tilsluttet gas til bebyggelsen. 

Tillader økonomien det, vil det være oplagt at udføre 
nye stigstrenge og faldstammer, der også kommer den 
eksisterende afdeling til gavn.
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Blok 2

Blok 1 + 3. Lejlighederne i de to blokke er ens dog skifter altan og karnap plads så alanerne altid vender mod vest. 
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blok 2
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Tagboliger/ plan 1.200 snit 1.100
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Depoter på 

terræn

det grønne hjørne bevares for at skærme mod Jernbane allé frugtæer og forårsbebudere skråparkering

vestvendt udgravet terrasse til fælleslokale

Facadeopstalt / længdesnit  1.200 
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Facadeopstalt/ længdesnit 1:200

Det grønne fællesrum afgrænses og foprstærkes af rækkehusene mod vejenskråparkering rækkeshuse 
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Cykelparkeringskrav 2 pr. bolig
Nye cykel p-pladser: 40 p-pladser 
Bilparkeringskrav 1 pr. bolig
Nye bil p-pladser: 20 p-pladser 
eksisterende 20 p-pladser 
frisareal 50 % af etageareal
Nye krav til frisareal: 1526 m2

Totalt frisareal krav: 4453 m2
Friareal ved nuværende projekt: 4760 m2

Parkering/
Affaldshåndtering / plan 1.500 

I forbindelse med etableringen af de nye boliger suppleres 
den eksisterende affaldshåndtering med et ekstra 
renovationsskur der ligger i forbindelse med
det grønne bælte mod Sønderjyllands Allé . 
Depot,  cykelskur og dagrenovation indrammes her af 
de grønne formklippede havehække og de eksisterende 
bevaringsværdige træer.

Der suppleres med yderligere 20 parkeringspladser, så der i 
alt er 40 pladser på matriklen.
Parkeringen vil så vidt muligt være græsarmerede pladser, 
så de fremstår grønne.
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Bevaringsværdige træer/ 
Cykelparkering/ plan 1:500

På grunden står i dag 14 eksisterende bevaringsværdige 
træer.  Disse træer respekteres og indarbejdes i 
helhedsplanen, så deres tilstedeværelse bliver understøttet 
og træerne kommer ordentligt til deres ret. 

Der suppleres med yderligere 40 cykelparkeringspladser.
Langs den østvendte gavl ved rækkehusene vil der være 
cykelparkering til ladcykler, der kan låses fast.
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bevaringsværdige 
træer over 25 år



Rådgiverteamet /referencer

Lejerbo har sammensæt et særdeles kompetent 
rådgiverteam til at udvikle projektet bestående af 
Tegnestuen Vandkunsten og Wissenberg a/s Rådgivende 
Ingeniører. 

Vandkunsten har en årelang erfaring med udvikling 
og opførelse af almene boliger, kendetegnet ved høj 
arkitektonisk kvalitet, der forener en særlig sans for både 
detaljeringen og de boligsociale forhold. Derudover har 
tegnestuen stor erfaring med byudviklingsstrategier fra 
masterplaner, bebyggelsesplaner til udarbejdelsen af 
lokalplaner. 

Vandkunsten har som arkitektrådgiver desuden lang 
erfaring i at bygge og planlægge på Frederiksberg. Senest 
på Diakonissestiftelsen, hvor Vandkunsten har forestået 
udviklingsarbejdet af hele området, samt det efterfølgende 
lokalplanarbejde i tæt samarbejde med Frederiksberg 
Kommune. Vandkunsten har også opført seniorboligerne på 
området, der blev indflyttet pr. 1.2.2018. 

Lejerbo har aktuelt et andet godt samarbejde med 
Vandkunsten omkring udviklingen af 60 nye almene 
familieboliger i Aarhus opført efter cirkulære 
byggeprincipper. 

Den almene bolig er Wissenbergs kerneforretningsområde, 
og sammen med Vandkunsten har de løst en lang række 
opgaver inden for renovering, nybyg og transformation. 
Wissenberg besidder en dyb faglighed – både byggeteknisk 
og udbudsteknisk, og de er kendt for at løse deres opgave 
som teknisk rådgiver ved først og fremmest at have øjne 
og øre åbne. Både for løsningsforslag og for de ambitioner 
og visioner, der ligger i og omkring projekterne. I dén ånd 
har Vandkunsten og Wissenberg gennem årene opbygget 
et samarbejde, hvor de sammen med boligorganisationer 
ikke kun ser de gode løsninger, men også formår at realisere 
dem.
Wissenberg og Vandkunsten har for Lejerbo eksempelvis 
transformeret Gyldenrisparken, hvor helhedsplanen 
både indeholdt renovering og nybyg samt tagboliger i 
eksisterende konstruktion.

Almenbolig + Danmarksgrunden.  Vandkunsten
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Ambition/ idéoplæg
Det er projektets overordnede ambition at melde sig 
ind i debatten om fortætning af eksisterende almene 
boligbebyggelser. Og ambitionen om at en omdannelse, selv i 
mindre skala, kan være med til at ændre livsvilkår for såvel de 
nye som de gamle beboere, ved at skabe nye fysiske rum og 
muligheder for fællesskab. 

Det er også en del af en større samfundsmæssig ambition 
om at sikre større diversitet i vore boligområder. 

Peter Grausvej er en lille brik, men ikke desto mindre 
et skoleeksempel på de potentialer, der gemmer sig i 
bebyggelser af denne karakter. Og ikke dårligt at det er på 
Frederiksberg.
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