
NY VILLA PÅ ASGÅRDSVEJ 14_ FREDERIKSBERG

ELKIÆR +EBBESKOV ARKITEKTER



VILLA PÅ FREDERIKSBERG

Den nye villa ligger på en sidegade til Frederiksberg Allé i et kvarter med 
flotte villaer fra århundredeskiftet. Den sidste udstykkede matrikel på vejen 
er matrikel nr. 3m som er på 307 m2, matriklen er købt af ejerne Fryden-
dalsvej 15) som ligger bagved den kommende bolig.

Familien som skal bo i huset har i mange år boet på Frederiksberg og sæt-
ter stor pris på den kvalitetet og de karakteristika som kvarteret rummer.  
De ønsker derfor at bygge en bolig som passer ind i området og som 
respekterer kvarterets historie og atmosfære. De ønsker at bygge en villa 
der inspireret af kvarterets egenskaber og detaljer omsættes til moderne 
arkitektur i et klassisk formsprog der diskret og underspillet indskiver sig 
i gadebilledet. 

Analysen af kvarterets karakteristika og nabohusenes detaljer og facade-
linier peger på at bygningen volumenmæssigt skal op i højden med en høj 
stueetage og 1. sal med værelser for at blive en værdig nabo der indskriver 
sig smukt i kvarteret.

Derfor ansøger vi hermed om en bebyggelsesprocent på 46,6 %, hvilket 
stadig er lavt i forhold til vejens øvrige bebyggelse.

ASGÅRDSVEJ 14_MATR. NR.: 3m

6
Ejendom: 206 m2 

Bygning grundareal: 103m2 

Samlet boligareal: 206 m2 

Footprint: 50 %
Bebyggelsesprocent:100% 

8
Ejendom: 203 m2 

Bygning grundareal: 107 m2 

Samlet boligareal: 250 m2 

Footprint: ca 53 %
Bebyggelsesprocent: 123%

10
Ejendom: 203 m2 

Bygning grundareal: 101m2 

Samlet boligareal: 202 m2 

Footprint: ca 50 %
Bebyggelsesprocent: 99% 

9
Ejendom: 441m2 

Bygning grundareal: 109+15 m2 

Samlet boligareal: 195 m2 

Footprint: ca 28%
Bebyggelsesprocent: 44% 

11
Ejendom: 431 m2 

Bygning grundareal: 100 m2 

Samlet boligareal: 180 m2 

Footprint: ca 23 %
Bebyggelsesprocent: 42%

13
Ejendom: 351 m2 

Bygning grundareal: 132+14m2 

Samlet boligareal: 240 m2 

Footprint: ca 42 %
Bebyggelsesprocent: 68%

15
Ejendom: 352 m2 

Bygning grundareal: 102 + 25 m2 

Samlet boligareal: 188 m2 

Footprint: ca 36 %
Bebyggelsesprocent: 53%

17
Ejendom: 384 m2 

Bygning grundareal: 95+25m2 

Samlet boligareal: 185 m2 

Footprint: ca 31 %
Bebyggelsesprocent: 48%

19
Ejendom: 353 m2 

Bygning grundareal: 123+5 m2 

Samlet boligareal: 203 m2

Footprint:ca 36 %
Bebyggelsesprocent: 57%
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FREDERIKSBERG ALLE
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Grundarealer og bebyggelsesprocent på Asgårdsvej’s villaer:

View af Asgårdsvej



KARAKTERISTIKA_VILLAER PÅ FREDERIKSBERG

Villaerne i området har mange ens karakteristika selvom de er forskellige i 
materialer og farver. De har alle en høj kælder som bliver en slags base for 
huset og samtidigt bliver en gennemgående horisontal linie for alle husene 
på vejen. Stueetagen er den vigtigste etage med højt til loftet, store vinduer  
med mere ornamentik og flere detaljer. Stueetagen fungerer primært som 
villaernes stue og køkken. Første salen er oftest indrettet med værelser og 
med en knap så høj etagehøjde og lidt mindre vinduer.

a_Villaerne er alle markeret horisontalt, først med den høje kælder, dernæst 
ved store vinduer og ornamentik ved etageskift og sidst ved afslutning med 
gesims mod taget.  De horisontale markeringer er lavet på meget forskellig 
vis, fra diskrete forsætninger i mursten, til farveskift og border, til mere mar-
kante tredimentionelle gesimser og store kvadre sten.

b_Villaerne har ofte vinduer i højformat der forstærkes af vertikale udspring 
eller søjle relieffer, på denne måde opstår der et interessant spil mellem de 
horisontale linier og figurer der står mere tungt og vertikalt. Ofte har villaerne 
karnapper som skyder sig ud mod vejen og er sammen med facadens søjler/
gesimser med til at give dybde i facaden. 

c_Der er på flere af villaerne i nyere tid lavet høje terasser for at tilgodese 
udendørslivet som i idag er mere populært end da villaerne blev bygget. 
Da vi med et nyt hus har muligheden for at skabe et godt flow mellem hus 
og have, har vi valgt at integrerer terrassen i huset så det bliver en samlet 
helhed. 

Base markeret med forsætning i teglBase med kvadremurværk

Base markeret med relief og 
farveskift 

Base markeret med et mønster 
i tegl samt farveskift

BASE_a: Villaerne har en base med kælder som er markeret tydeligt. 
Dette er gjort på forskellig vis, men danner tilsammen et tydeligt 
forløb i gaden og giver en tyngde til villaerne. 

HORIZONTALE OG VERTIKALE LINIER_b: Villaerne har alle horison-
tale bånd, nogle med et skift i materiale, andre med fremtrædende 
gesimser og andre igen med kontrast farve.  

TERRASSER I STUEPLAN_c: Flere af nabovillaerne har bygget  
terrasser i stueplan. Terrassen blir en fortsættelse af sokkellinien og 
binder haven sammen med det høje stueplan.
 



Næsten alle huse på Asgårdsvej har små forhaver med udsigt over gaden, 
disse er markeret med hegn, hække eller forskellige former for beplantning.

Forhaven fungerer som en subtil men effektiv tærskel mellem den offentlige 
gade og privatlivet i hjemmet. Denne funktion er meget vigtig på en gade 
som Asgårdsvej, hvor husene ligger side om side.

Vi ønsker at lave en forhave med en rig grøn karakter, det store lindetræ ved 
siden af   naboens carport bevares, og der plantes to nye træer istedet for 
det ene træ som bliver fjernet for at kunne bebygge grunden. Træerne kunne 
f.eks være en røn og hvidtjørn. 

Foran plantningen i forhaven ønsker vi et lavt hegn i støbejern som mange 
af de andre forhaver på vejen også har. 

Den nye villa på Asgårdsvej vil opretholde en høj kvalitet i materialerne ned 
til mindste detalje, helt i tråd med gadens og områdets håndværksmæssige 
tradition. 

Facaden bygges i mursten og bringes til live gennem enkle forskydninger 
og mønstre i murværket samt en karnap mod vejen, dette danner dybde og 
skyggespil i facaden. Disse detaljer er vigtige, da gadens facader generelt 
har en stor detalje rigdom og dybde virkning som giver liv og karakter.

Taget samt detaljer på huset som nedløb og gelænder vil blive udført af 
kobber, et eksklusivt og meget holdbart materiale, der ældes smukt gennem 
årene. Til at begynde med vil kobberpladen gløde i en næsten rød-lyserød 
tone, men efter kun et par måneder får den en smuk mere neddæmpet rød/
brunlig farve med dybde. Efter et par årtier opnår den endelig den karakter-
istiske turkisfarve, vi genkender fra den indre byens gamle tage.
Vinduer ønskes elegante og der vælges derfor vinduer med slanke profiler 
med spyd, de laves i eloiceret alu i en varm gråbrun farbe der passer til 
mursten og kobber tag.

Hoveddøren, den indbyggede udendørs bænk og det meste af de indendørs 
snedkerarbejder er lavet af eg af skandinavisk oprindelse. 

BÆREDYGTIGHED

Fælles for vores materiealevalg er deres langvarige levealder og at det er 
materialer der patinerer og kun bliver smukkere med tiden.
Det er desuden materialer som falder i tråd med områdets og vejens brug 
af materialer.

Murstenene kommer fra firmaet“Gamle mursten” i Svendborgs. Da tegl’en i 
villaen er det vigtigste materiale vil det betyde, at der spares store mængder 
emissioner ved at undgå nyproducerede teglsten. Samtidig har den gen-
brugte mursten en patina som vil stå smukt i forhold til vejens huse som 
alle er byggede omkring 1900 tallet.

Taget samt vigtige detaljer i huset er i kobber. Gennem god vedligeholdelse 
kan kobber være fremragende i godt hundrede år, og når du først skal ud-
skifte det, er det helt genanvendeligt.

Hvis muligt ønskes der opvarmning via jordvarme.

FORHAVER_ASGÅRDSVEJ MATERIALER_BÆREDYGTIGE OG I HØJ KVALITET  

Facader i genbrugs tegl. Udføres 
med  forsætninger

Vinduer i en varm brun/grå eloiceret farve, udføres 
med smalle rammer m. spyd.

Hoveddør i egetræ med sidevinduer

Forhaver på Asgårdsvej

Tag i Kobber, ligeledes laves detaljer som sålbænke, 
nedløb samt gelænder i kobber.

Genbrugs tegl i en varm lys farve Egetræ både enkelte steder exteriørtmen og i 
interiøret.



TRÆER_ASGÅRDSVEJ

TRÆER

I forbindelse med den nye villa på Asgårdsvej 14 vil det være nødvendigt 
at fælde 1. træ, idet at det står centralt på grunden. Dette betyder at lige 
meget hvordan man ligger et hus på grunden vil det være nødvendigt at 
fjerne det. Ikke kun fordi at det står der hvor der skal være bygning men 
også fordi dets rodnet (man regner med at rodnettets diameter er det 
samme som træets krone) dækker store dele af grunden og hvis man 
skulle skære en del væk, ville træet enten dø eller på sigt risikerer at falde 
ind over bygningen.
Se landmålerens plantegning th. hvor træet er indmålt og markeret med 
rødt kryds.

Istedet for dette træ plantes 2 nye træer som ligesom de fleste træer på 
Asgårdsvej står tættere ud mod vejen. Se situationsplan.
Træerne tænkes som værende en røn og hvidtjørn. Disse træer giver 
flotte blomster om foråret, er værdsatte af vilde bier og bærer frugt om 
efteråret, hvilket er nyttigt for fugleliv. Dertil vil de blive et tilskud til gadens 
forskelligartede beplantning som har mange farver/nuancer grøn.

 



FACADELINIE_ASGÅRDSVEJ

FACADELINIE ASGÅRDSVEJ _ MÅL 1:200 _ BYGGEPROCENT _ 46,6 _ 143,1m² 

INSPIRERENDE FACADER FRA PARALLELGADEN FRYDENDALSVEJ

NY VILLA_ ASGÅRDSVEJ 14



View_ Ankomst til hus

SITUATIONSPLAN_MÅL 1:300
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3D-VISUALISERINGER View oppefra_ 
Uderum i forlængelse af 
køkken/alrum

View oppefra_ 
Facade mod naboen 
mod øst



FACADESTUDIER

FACADELINIE ASGÅRDSVEJ _ MÅL 1:200 _ BYGGEPROCENT _ 40% _ 122 m²  Angivelse af volumen ved 40 %

Etplans hus_= 40 % bebyggelse
Denne facade illustration viser, hvordan husets volumen ville se ud, hvis hele huset 
lå i stueetagen som et etplanshus med høj kælder. Formen giver et vandret udtryk 
der ikke passer ind i forhold til gadens/bygningernes proportioner. Bygningen som 
typologi, bliver mere en bungalow eller parcelhus end en villa på Frederiksberg. 

FACADELINIE ASGÅRDSVEJ _ MÅL 1:200 _ BYGGEPROCENT _ 46,6 %_ 143,1m² 

To plans hus_ = 46,6 % bebyggelse
Denne facadeillustration viser hvordan det ønskede byggeri indpasser sig med de 
eksisterende villaer på vejen. Illustrationen viser at det er nødvendigt at huset bliver 
en villa med høj stue og 1. sal for at indskrive sig smukt og naturligt i gadebilledet. 
Der er derfor lagt ca. 21 m2 til i forhold til de 40 % i bebyggelsesprocent. De ekstra 
m2 giver desuden  mulighed for at huset får 2 soveværelser, hvilket giver mening for 
at den kan fungerer for en familie.



PLANER_MÅL 1:150

KÆLDER _ 121,3 m²

Kælderen indeholder alle husets praktiske 
funktioner samt en vinkælder.

TAGPLAN _ MÅL 1:150_BYGGEPROCENT 46,6

Grund 307m2
Samlet Boligareal 143.1m2
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1.SAL _ 41,9 m²

Rummet på 1. sal  er tiltænkt til at være et værelse eller 
arbejdsværelse. 

PLANTEGNINGER_MÅL 1:150

STUEPLAN _ 101,2 m²

Stueplan indeholder entre, køkkenalrum, stue og et soveværelse samt 
badeværelse. Der er trappe ned til kælder samt trappe til 1. sal.



FACADE_MOD NABOENS HAVE

FACADE MOD SYD / HAVE _ MÅL 1:150

FACADE_MOD ASGÅRDSVEJ

FACADE MOD ØST / VEJ_ MÅL 1:150



3D-VISUALISERINGER

Facade mod øst / vej

Facade mod Nord / IndgangFacade mod Syd / HaveView fra stue


