
AAB AFD. 11 LINDEVANGSHAVE - NYE TAGBOLIGER
SKEMA A - PROJEKTBESKRIVELSE



OVERORDNET PROJEKTBESKRIVELSE SKEMA A

• Området  
AAB-afdeling 11 er beliggende på Peter Bangsvej, Dalgas Boulevard og P. G. Ramms Allé, grænsende op til 
Lindevangsparken og pladsdannelsen ”sløjfen” på Frederiksberg. 

• Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter etablering af 46 nye tidssvarende familieboliger i ny manzard tagkonstruktion, samt 
minihelhedsplan omfattende opsætning af nye elevatorer og nye fælleslokaler til afdelingen.  
De nye tagboliger i en og to etager, opbygges med nyt manzardtag som er en typisk tagform i området, 
med røde tagsten som områdets øvrige tagbeklædning. Boligerne udføres i gode og velkendte materialer, 
i et formsprog der respektere ejendommens byggestil og med respekt for bygningens overordnede 
vinduesplacering og vinduessætning. Boligerne bliver moderne og gennemlyste, med altaner mod gårdsiden. 
Der opsættes indvendig tappe mellem etagerne, og dobbelthøje rum med masser af dagslys til opholdsrum 

• De to projekter omfatter i hovedtræk: Nedrivning af eksisterende tag og konstrutktion, etablering af 46 
nye familieboliger i både én og to etage samt minihelhedsplan med etablering af elevatorer i eksisterende 
bagtrapperum med stop på samtlige etager, samt fælleslokaler i stueplan. 

• Projektet er udviklet i tæt dialog med Frederiksberg kommunes forvaltning og med udgangspunkt i 
Frederiksbergstrategien. 

• Nye tagboliger
• Nedrivning af eksist. tag og tagkonstruktion, lette depotvægge, indvendige trapper, blændede skorstene, samt 

etablering af nye huller i etageadskillelse til nye hovedtrapper m.m.
• Opsætning af overdækket stillads m.m.
• Opbygning af 46 nye tagboliger i 1 til 2 plan ”duplex” boliger. 
• Opbygning af nye hovedtrapper til nye boliger i eksist. trapperum. Sprinkling af hovedtrapperum og 

brandinddækning af eksist. hovedtrappe
• Opbygning af nye facader mod gårdrum og ny manzardkonstruktion, bærende stålkonstruktion,  tegltag inkl. 

indeliggende kviste, altaner, ovenlys m.m.
• Gennemlyste boliger med altaner mod gårdrum, og kviste og nye altaner på nye risalitter mod gaderne.
• Opbygning af 2 nye risalitter på facaderne Dalgas Boulevard og ”Sløjfen”.
• Fremføring af nye installationer til el, vand og ventilation. 

• Minihelhedsplan
• Nedrivning af eksist. bagtrappe i træ samt døre til boligerne
• Udgravnings- og støbearbejder i kælder ved nye elevatorer
• Opsætning af nye elevatorer i eksist. trapperumsgeometri
• Opsætning af nye branddøre til eksist. boliger og nye boliger
• Opsætning af sprinkling af eksist. og nye hovedtrapper. 

• Bæredygtighed
• Bæredygtighed er et vidtfavnende begreb, men kan defineres ud fra tre hovedområder: Det sociale, 

miljømæssige og økonomiske. Alle tre aspekter hænger sammen og skal samtænkes bredt og holistisk.
• Den sociale bæredygtighed handler om at sikre inklusion, diversitet og et varieret boligtilbud i trygge 

omgivelser. At skabe fysiske rammer, hvor den sociale bæredygtighed kan udvikle sig. Hovedtemaer er 
fællesskab, velvære og sundhed. Boligens udformning, dens placering og relation er essentiel. 

• Projektet omfatter nye elevatorer til samtlige beboere i de eksisterende og nye lejligheder. Beboerne mødes i 
det fælles gårdrum. Der etableres nye fælleslokaler til brug for samtlige beboere i Lindevangshave.

• En forbedring af tilgængeligheden til samtlige lejligheder med nye elevatorer, gør det muligt for beboere at 
blive længst muligt i eget hjem. 

• Udnyttelse af uudnyttede tagarealer bidrager til en optimering af den eksisterende bystruktur på 
Frederiksberg.

• Etablering af tagboliger optimerer det samlede energiforbrug pr m2
• Nye lejligheder bidrager til et varieret boligudbud i afdelingen, der gør det muligt for børne-familier at blive 

boende i afdelingen.
• Den miljømæssige bæredygtighed kommer til udtryk i ressourceforbrug ved fremstilling og bortskaffelse 

af materialer og ved den måde de indbygges eller bortskaffes på. Endvidere handler det om 
energiforbrug til drift i boligen/bygningens levetid. Dette løses i udformningen , design af 
konstruktioner, materialevalg og valg af energikilder.

• Den økonomiske bæredygtighed skal ses på lang sigt og ud fra et helhedsperspektiv. Inden for 
byggeri gælder det mere og mere totalværdi, der både dækker over byggepris samt de fremtidige 
udgifter til vedligeholdelse, reparation, drift mm. Gevinsten er ikke umiddelbar synlig på kort sigt, men 
dukker løbende op og mangedobler gevinsten.

• Tilførsel af flere lejligheder betyder en optimering af de samlede driftsudgifter 

• Miljø og materialer
• Alle materialer vælges udfra en bæredygtig og totaløkonomisk betragtning. I projektet er der stor 

fokus på at materialer er miljøvenlige og langtidsholdbare, med et lavt vedligehold.
• Der skal fokuseres på materialer og løsninger der patinere smukt med tiden. Naturmaterialer som 

tegl patinerer smukt og falder naturligt ind i det omgivende miljø.
• Nye opmurede facadepartier opføres i mursten med samme farve og struktur som eksisterende 

murværk. Evt. brug af genbrugte mursten der er renset. Tegl og mørtel er 100% naturmaterialer der 
kan genanvendes.

• Murværk og tegltag patinerer smukt over tid, og er et naturligt og genkendeligt materiale for området.
• Nyt tag belægges med tagtegl.
• Nye vinduer udføres i træ-alu system, som kan skilles ad og hvor størstedelen af materialerne 

kan genanvendes til nye produkter. Nye vinduer udføres som energivinduer og bidrager til et godt 
indeklima i boligerne og kræver minimalt vedligehold. 

• Afvanding
• Ejendommens nuværende regnvandsforsyning til det Kommunale anlæg ved Sløjfen bevares. 
• Det undersøges om nye tagboliger i området imod Sløjfen yderligere kan tilføre mere regnvand til 

Sløjfen. 

• Energi
• Ny tagkonstruktion isoleres i henhold til gældende bygningsreglement og de nye tagboligers 

energiramme udformes og isoleres så kravet til energirammen opfyldes. 
• Alle nye tagboliger forsynes med decentrale ventilationsanlæg i hver bolig, som sikrer godt indeklima 

i boligen og sikrer stor varmegenvinding. Herved sikres optimale forhold i den enkelte bolig. 
• Der etableres nyt varmeanlæg til tagboliger, som etableres som lavtemperaturanlæg.
• Ny belysning i kælder og fællesarealer udføres som led-belysning. 

• Ejendommen er beliggende på matrikel 30æ, Frederiksberg, med er grundareal på 7.567 m² 

• Bebygget areal: 3.315 m² iht. OIS 

• Boligbruttoetageareal: Der opføres ca. 4.935 m² nye boliger. 

• Bebyggelsesprocent: Kommuneplantillæg 15 fastlægger bebyggelsesprocenten til 285 % og det 
maksimale etageantal til 7 etager.  

• Antal p-pladser: Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. ny bolig iht. lokalplan 229. Der dispenseres 
for parkeringskravet imod en indbetaling til kommunens parkeringsfond.  

• Friarealer: Kommuneplan 2017 fastlægger, at krav til opholdsarealer for tagboliger skal løses 
tilfredsstillende. I tilknytning til tagboligerne etableres ca. 460 m² nyt opholdsareal i form af altaner 
mod gårdsiden og på risalitter mod gaderne.



3

OMRÅDEPLAN

• PLACERING I BYEN - OMRÅDETS KARRESTRUKTUR OG FORTÆTNING

AAB afd. 11
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EJENDOMMEN 

• EKSISTERENDE FORHOLD

Fra Peter Bangsvej mod øst Fra Lindevangsparken mod syd

Fra Peter Bangsvej mod vest - sløjfen Fra Peter Bangsvej mod øst
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EJENDOMMEN 

• FREMTIDIGE FORHOLD

Fra Peter Bangsvej mod vest - sløjfenFra Peter Bangsvej mod øst

Fra Lindevangsparken



FACADER - EKSIST. OG FREMTID

FACADER EKSISTERENDE OG FREMTID - MÅL 1:850
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FACADER - PETER BANGSVEJ
• FREMTIDIGE FORHOLD

FACADER FREMTID MED NABOBYGNINGER - MÅL 1:500
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Folkets Alle

FACADER FREMTID MED NABOBYGNINGER - MÅL 1:500
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FACADER - P. G. RAMMS ALLE - DALGAS BOULEVARD
• FREMTIDIGE FORHOLD



DOGMER - MATERIALER OVERORDNET

Ovenlys nedfældet 
i tagfladen

Ny facade elevatortårn, lette facader pudses 
gult som eksisterende 

Værn i rundjern og flad-
stål, grafital malet

Nyt murværks som brugte tegl 
i farve, forbandt og fuge som 

eksist.

Nyt tag som rødt tegl-
tag, Gl. Dansk model  
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GADE GÅRD



DOGMER - EKSISTERENDE TAG  

 SNIT EKSISTERENDE FORHOLD MÅL 1:40
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DOGMER - MANZARDTAG GEOMETRIER FREMTID

Principsnit kun gældende for ydre geometrier og profilering.

Ny tagkip +/- 250 mm i forhold til nuværende kip

 SNIT A-A - FREMTIDIGE  FORHOLD MÅL 1:40

Rød vinge tagsten gl .dansk model

Inddækning mellem øvre og nedre manzardtag 
udføres i forpatineret zink

Rød vinge tagsten gl .dansk model

Tagrende i zink

Gadefacade Gårdfacade

Pudset  gesims 

Bilag 16

Bilag 15
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DOGMER - MANZARDTAG GEOMETRIER FREMTID

 SNIT B-B - FREMTIDIGE  FORHOLD MÅL 1:40
Principsnit kun gældende for ydre geometrier og profilering.

Pudset  gesims 

Tagvindue integreret i tagfladen

Rød vinge tagsten gl .dansk model

Vindue/facadeparti med ”kitfals/glasliste” profil. 
Farve som øvrige vinduer

Tagsten under kvistaltan

Balustreværn af 12 mm rundjern og 
8x50 mm fladstål. Højde 1 m 

Afstand mellem balustre min. 60 mm, 
max. 89 mm. varmforsinket stål 

Inddækning mellem øvre og nedre manzardtag 
udføres i forpatineret zink

Flunke i forpatineret zink

Gadefacade Gårdfacade

Ny tagkip +/- 250 mm i forhold til nuværende

Indeliggende kvist
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DOGMER - MANZARDTAG GEOMETRIER FREMTID

 SNIT C-C - FREMTIDIGE  FORHOLD MÅL 1:40
Principsnit kun gældende for ydre geometrier og profilering.

Gadefacade Gårdfacade

Rød vinge tagsten gl .dansk model

Balustreværn af 12 mm rundjern og 
8x50 mm fladstål. Højde 1 m 
Afstand mellem balustre min. 60 mm, 
max. 89 mm varmforsinket stål.

Inddækning under tagtegl udføres i bly

Ny tagkip +/- 250 mm i forhold til nuværende

Bilag 17

Bilag 14
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DOGMER - MANZARDTAG GEOMETRIER FREMTID

ILLUSTRATION AF FRONTKVIST I MANZARD TAG

Hjørne mellem front og flunke 
slankes ved profilering og integre-
ring af karme.
Udføres i forpatineret zink. 

Indeliggende kvist udføres med 
samme profil.

Balustreværn af 12 mm rundjern 
og 8x50 mm fladstål. 
Afstand mellem balustre min. 60 
mm, max. 89 mm.
varmforsinket stål

Vindues/facadeparti med ”kitfal-
s”/”glasliste” - profil. Farve lys grå 
som øvrige vinduer

zinkinddækning

zinkinddækning

ILLUSTRATION AF INDELIGGENDE ALTAN I MANZARD TAG 

Overgangen mellem nedre og 
øvre manzardtag udføres med 
profilering i farve som tag eller 
afstemmes med facaden.

Vindues/facadeparti med  
”kitfals”/”glasliste” - profil. 
Farve lys grå som øvrige vinduer

Balustreværn af 12 mm rundjern 
og 8x50 mm fladstål. 
varmforsinket stål

Ristegulv af træ
Tagsten under kvistaltan
rødt tegltag
Gl. Dansk model

Tagrende i zink

Flunke af forpatineret
zink

• Fra lokalplan 229:
• Ny bebyggelse skal udformes som tagboliger i et mansardtag. Tagboligernes karakter skal tilpasses det 

omgivende kvarter i forhold til omfang og udformning, og udføres i en høj bygningsmæssig kvalitet.
• Mansardtaget skal udformes med et tydeligt hierarki mellem den nederste del og den øverste del af taget. 

Den nederste del skal have indeliggende kviste, men den øverste del skal have mindre tagvinduer, som vist 
på illustration A.

• Den ydre geometri og profilering af mansardtaget skal udføres med udtryk, materialer og dimensioner som 
vist på bilag 10, 11 og 12 og tilhørende detaljebilag 14, 15, 16, 17 og 18.
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DOGMER - RISALITTER NYE OPMUREDE 

To eksisterende risalitter skal forhøjes til risalitter med frontkviste i 
samme højde som eksisterende tre frontkviste.
Hvor risallitter forhøjes skal facaden udføres i en teglsten med samme 
farve og struktur som eksisterende murværk. Ny gesims opsættes.
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DETALJEFOTOS FRA OMRÅDET FACADER


