ÅBOULEVARDEN 53
Om og nybygning af eks. etageejendom

September 2017

ÅBOULEVARDEN 53

EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING

ADRESSE		
Åboulevarden 52
		
1960 Frederiksberg C
		
Matr. nr. 18 b af Frederiksberg
		
BYGHERRE
Ejer:		
53 ApS		
		
H.C. Ørstedsvej 27
		
Lejl. 27
		
1879 Frederiksberg C
		
CVR. 36544058

AREALER
Bebygget areal							81
Samlede bygningsarealer						368
Boligareal							320
Andet areal (Depotrum, varmecentral)				
48
Matrikulært areal							296
Bebyggelsesprocent							108

m2
m2
m2
m2
m2
%		

Udeareal procent							67,2

%

Antal etager							5
Antal boligenheder á 40 m2						8

Stk.
Stk.

Kort beskrivelse af eksisterende ejendom:
Ejendommen er beliggende Åboulevard 52, 1960 Frederiksberg. Matr. nr. 18b
Byggeår 1986
Ejendommen er opført som en 5 etagers beboelsesejendom uden kælder.
Stueetagen er udført som et sikringsrum og er i dag indrettet med pulterrum. Fra
Åboulevard er der adgang til fælles baggård via en port. I baggården er indrettet 3 stk.
p-pladser.
Fra 1.-4. sal indeholder ejendommen 8 boligenheder på hver 40 m2
Facaden mod Åboulevard er udført i sandwich-betonelementer med røde præfab teglsten
som formur. Ejendommen fremstår ikke i sammenhæng med områdets øvrige arkitektur. F.eks. er facadestenen ført helt ned til terræn, og da stueetagen er indrettet med
sikringsrum, fremstår facaden helt lukket.

Gårdhave

Parkering

Ejendommen set fra Åbuolevarden

Eksisterende tagplan
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RESPEKT FOR KONTEKSTEN
Mod gaden ønsker vi at det nye hus fortolker og ikke
mindst forholder sig til sine fine naboer – vi ønsker et
hus der er stedet værdigt.
Et hus der føjer sig til den eksisterende arkitekturs
formsprog, materialeholdning og detaljerigdom, men
omsætter det til vores tid.
Kigger man på naboerne mod Åboulevarden er der tale
om smukke bygninger fra starten af forrige århundrede. Bygningernes udtryk er murede og pudsede
bygninger hvor vinduerne sidder placeret som ”huller i
mur”. Et ekstra lag bliver lagt på med karnapper, søjler
og recesser der skaber en variation og detaljerigdom
der er kendetegnede for perioden.
NYT UDTRYK
Vi arbejder videre med disse temaer i et enkelt sprog.
Det nye hus forestiller vi os som en pudset flade, der
står i en sortgrå der understreger og komplementerer
sine naboer, til den ene side en smuk rødbrun teglsten
til den anden en gråbrun pudset overflade. Vinduespartierne er tilsvarende ”huller i mur”.
Mod gården er huset pudset lyst - et velkendt Frederiksberg motiv at en bygning har forskellige overflader
til gården og gaden.

Vi forestiller os at karnapperne er beklædt med elokseret aluminium eller tomak.
De gående partier foreslår vi i begge facader som træ vi ønsker et varmt materiale, der kan sammen med de
andre overflader er med til at styrke bygningens detaljer og lag.
Tagetagen mimer nabobygningens frontspidsmotiv i en
moderne fortolkning. Etagens andre facader viger, og
indordner sig nabobygningernes højde og drøjde.
Vi forestiller os de mindre terrasser som begrønnede,
hvilket vil give et nyt og levende udtryk til gaden.

EKSISTERENDE FORHOLD
Grund					296
Bebygget areal			
121
Brutto etageareal			
320

m²
m²
m²

Bebyggelsesprocent			108

%

FREMTIDIGE FORHOLD
Grund					296
Eks. brutto etageareal		
320
Tilbygning brutto etageareal		
471
Øvrige fællesarealer			30
Samlet Brutto etageareal 		
821

m²
m²
m²
m²
m²

Bebyggelsesprocent			277

%

FREMTIDIGE FORHOLD
Fælles have/ eks.parkering (36m²)
friareal ex.altaner			

144
11,3

m²
%

Altaner 1-5 sal (5 stk. á 3,7 m²)
18,3
Altaner 1-5 sal (5 stk. á 6,5 m²)
32,2
Altaner Penthouse 			
20,3
Altaner i alt				70,8
					
Samlede friareal for boliger		
215
		
Friarealprocent (Inkl. altaner)		
27,3
Antal p-pladser 3 eks. (+ 2 p fond)
5

m²
m²
m²
m²
m²
%
stk.

NY STUEETAGE
Indgangen til boligerne placerer vi ud mod Åboulevarden. Vi forslår et glasparti der indskriver sig i stueetagens materiale, der står i kontrast til husets øvrige
etager. Ved at have en ankomst fra gadeplan er huset
med til at bidrage med en mere aktiv facade end den
der hersker i dag.
Materialet tænkes robust og stofligt – det kunne være
elokseret aluminium eller tombak som karnapperne,
der med en variation mellem åbent, lukket, relief,
stående false og sidde niche kunne invitere omverdenen til mindre ophold. Der kunne evt. arbejdes med en
begrønning eller lyssætning der yderligere kunne være
med til at gøre stueetagen til et levende tilskud til gadeplanet.
OMBYGNING AF EKSISTERENDE
Der er tale om en ombygning af det eksisterende hus
der i dag er 5 etager hvoraf stueetagen udgør den ene.
Der er idag 2 boliger pr. etage - altså 8 mindre boliger.
Vi foreslår en tidsvarende ombygning af de 8 eksisternede og 2 store lejligheder på henholdsvis 5 og 6sal/
penthouse.

Vi nyfortolker nabobygningerne karnapmotiv, altaner
og detaljering men omsætter det til et moderne sprog.
Ved at forskyde karnapperne, opstår der et spil i facaden der tilfører noget nyt samtidig med, at det er en
hilsen til et kendt motiv.

NYE BOLIGER
Efter ombygningen indeholder ejendommen 10
moderne lejligheder på mellem 50m², 75m² og 112m².
Boligernes er alle gennemlyste med en eller flere
altaner.
Med den nye bygning vil Åboulevarden få et hus der
trods sin nutidige udtryk, tilpasser sig langt mere end
det eksiterende byggeris arkitektur og højder.
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MOD GÅRDEN
Gårdfacaden står i kontrast til den mørke facade mod
gaden. Mod gården er huset pudset lyst, så der kommer
mest muligt lys og genskin til de
omrking liggende ejendomme og deres gårdmiljø.
Et for Frederiksberg kendt facademotiv, at der arbejdes
med en anden farve og materialeholdning mod gård og
gade.
Alle boliger har en eller flere altaner, der springer i
placering og størrelse for at skabe variation i facaden
og mindske skyggeforhold mellem altanerne. Hvor der
er altaner, går vinduespartierne gulv i boligen. Fri af
altanen, er vinduespartierne med brystning der mimer
nabobygningernes vinduesfag i en anden form.
De gående partier forestiller vi os i træ tilsvarende facaden mod Åboulevareden.
Vi forestiller os man kunne arbejde med et sokkelmotiv
i 2 etager højde - et espalier hvor facaden begrønnes og
er med til at tilføje groet kvalitet til den fælles have og
de omkringliggende gårdmiljøer.
Som det er i dag, er gårdene delt op af plankeværk og
mindre bygninger.
Yderemere har hver gård sit eget niveau. Ved at arbejde
med terrænet på sigt, kan man med fordel få skabt et
sammenhængende forløb med naboerne, der kunne
give mere lys, luft og kvalitet til de nuværende trange
gårde.

PRINCIP OPSTALT 1:100
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GÅRDANLÆG
De eksisterende P-pladser bevares men foreslås med
græsarmering så gårdanlægget fremstår grønt. Mod
bygningen er der en fast belægning, med plads til lille
privat terrasse samt ophold for resten af beboerne.
Grundens fald forslår vi at man optager i et niveauspring mellem belægning og de græsarmerede p-pladser og havens plæne mod syd. Her plantes et lille gruppe
træer
Som vist på nedenstående reference, vil belægningen
der markerer p-plads, blive til sidemur i mødet med
græsplænens terrænfald.
Vi foreslår espalier med forskellige klatreplanter på
bygningens 2 nederste etager, hvilket vil medvirke til at
fremme det grønne i haven.
evt. grønt tag

Lund af frugttræer
Belægning

Græsarmering

eksempel på siddemur/ niveauforskel

terrasse
Eksisterende plankeværk

siddemure optager niveauspring

Lund af frugttræer

Siddemur

Langående belægning med græs imellem

Eksempel på græsarmering
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Eksisterende bygning
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