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SVEAHUS TAGPROJEKT
Revideret ansøgning - 29.10.2017

Udnyttelse af ekisterende tagetage til udvidelse af underliggende boliger samt
etablering af nye tagvinduer og tagterrasser og etablering af nye altaner, ved
Sveasvej 5 & Norsvej 6 – 1917/1916 Frederiksberg C

Beliggenhed
Planlagt arbejde – Ansøgning om byggetilladelse
I forbindelse med renovering af ejendommen søges hermed om tilladelse til følgende
byggearbejder:
1. Udvidelse af eksisterende 3.sals lejligheder ved inddragelse af den uudnyttede tagetage
2. Etablering af nye tagvinduer samt tagterrasser på 4. salen ifm. udvidelsen af 3.sals
lejligheder
3. Etablering af 16 nye altaner
I forbindelse med sagsbehandling søges om følgende dispensationer:
1. At der kan etableres 5 etager beboelse (Kommuneplanens område 6.B.11 - etageboliger i
4 etager)

C

2. At der ikke etableres nye p-pladser på grunden jf. krav i lokalplan 13 § 5.6.

B
A

Sankt Jørgens Sø

Denne mappe udgør en revidering af tegningsmateriale samt tilhørende beskrivelse omkring det planlagte
arbejde af den tidligere fremsendt ansøgning d.07.02.2017 med ansøgningsnummer byg-2017-126597.
På vegne af Andelsforening A/B SVEAHUS :
Sonia Bom
Andelshaver, Arkitekt maa.
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Eksisterende forhold

Sveasvej - bygning A

Generelt:
Ansøgningen omfatter ombygningsarbejder på ejendommen beliggende på Sveasvej 5 og
Norsvej 6, 1917/1916 Frederiksberg C (matr. 20fr, vejkode 0772 og 0592, 2.175m2 grundareal)
i forbindelse med udvidelse af 7 ud af de 8 eksisterende øverste lejligheder i mansardetagen
(3. sal) ved inddragelse af den uudnyttede tagetage over lejlighederne.
Projektet vil blive udført i henhold til Bygningsreglement BR15.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 13 underområde I.
Udnyttelse af tagetage samt etablering af tagterrasser / altaner
02.02.2017
Ejendommen er omfattet
af kommuneplanens ramme 6.B.11 udlagt til etageboligområde
ved Sveasvej 5 og Norsvej 6 – 1917/1916 Frederiksberg C
med 4 etager og en bebyggelsesprocent på 110.
Ejendommen består af 3 bygninger (A, B og C) hvor de 2 mod vejen (A og C, der ligger ud til
FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSEhenholdsvis Sveasvejside
4 af 4har bevaringsværdi på 4 i henhold til SAVE- værdi. Bygningen
og Norsvej)
i passagen (bygning B, Norsvej 6B) har ingen frednings status.
Norsvej - bygning C

Ejendomsoplysninger / Arealer:
Ejendommen består af 3 bygninger, der alle er opført i 1930 med fuldmurede facader og bærende
indervægge i mursten. Etageadskillelser er udført af træbjælkelag. Tagkonstruktionerne er
udført som mansardtage med tagbelægning af lertegl.
Bygningerne er i 4 plan (stueetage, 1. - 3. sal) samt udnyttet kælder og uudnyttet tagetage.
Ejendommens samlede bebyggede areal for de 3 bygninger udgør 868m2, hvor det nuværende
samlede bygningsareal er på 3.417m2.
Kælderens samlede areal er på 868m2 og det uudnyttede tagetageareal (bygningernes 4.sal)
udgør 390m2 iht. BBR.
Der er i ejendommen indrettet depotrum til de enkelte lejligheder, fælles tørrerum samt
teknikrum i kældrene i de 3 bygninger. Tagetagen i bygningerne har aldrig været benyttet.
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Norsvej
- bygning ”C”

Bebyggelsesprocenten for ejendommen er i dag på 175%, idet den udnyttelige tagetage med
pulterrum og tørreloft er medregnet i ejendommens samlede bebyggelsesprocent.
Ubebygget areal er ca.1.307m2 heraf opholdsareal på terræn udgør ca. 1.000m2 og resterende
areal bruges til cykelparkering og renovation.
Derudover er der yderligere ca. 56 m2 opholdsareal i altaner i 14 lejligheder.

FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

side 3 af 4

SVEAHUS TAGPROJEKT
Fremtidige forhold

Gårdfacade Sveasvej - bygning A

Generelt, fremtidige forhold:
Tagbelægningen af lertegl er fra ejendommens opførelse i 1930 og står for at skulle udskiftes

Udnyttelse af tagetage samt etablering af tagterrasser / altaner
02.02.2017
hvor ejendommen
vil opgraderes energimæssigt med en ny isoleret tagkonstruktion.
ved Sveasvej 5 og Norsvej 6 – 1917/1916snart
Frederiksberg
C

Det er i denne forbindelse, at det ønskes at udnytte tagetagerne til beboelse for at udvide
side 4 af 4
de underliggende eksisterende lejligheder ved inddragelse af loftsrum og etablering af en ny
indvendig trappe i hver lejlighed.
Projektet indebærer udnyttelsen af eksisterende kvadratmeter dvs. udvidelsen af lejlighederne
Sveasvej – bygning ”A”
indenfor den eksisterende bygningsmasse
og er opstået af nuværende beboeres behov om
mere plads.
Nærværende ansøgning omhandler udvidelse af 7 af de 8 eksisterende lejligheder på 3. sal.
Den ene af de to 3. sals lejligheder i midterbygningen, ”Bygning B”, udvides ikke, men den
anden udvides ved inddragelse af den overliggende tagetage over begge lejligheder.

FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE
Gårdfacade mod Sveasvej – bygning ”A”
Gårdfacade mod Sveasvej – bygning ”A”

Gårdfacade mod Sveasvej – bygning ”A”
Gårdfacade Sveasvej
- bygning B

Passagen
- bygning
Sveasvej – bygning
”A” B

Arealerne for 3. sals lejlighederne bliver ved ombygningen således udvidet:
Bygning A
Sveasvej 5A - 108m2 + 42m2 = 150m2
Sveasvej 5th - 94m2 + 50m2 = 144m2
Sveasvej 5tv - 107m2 + 41m2 = 148m2
Gårdfacade midterbygning – bygning ”B”

Gårdfacade
Gårdfacade midterbygning
midterbygning –
– bygning
bygning ”B”
”B”

Gårdfacade Sveasvej - bygning C

Eksisterende
uudnyttet
loft
Norsvej
bygning
”C” ”B”
Passage-ved
bygning

Bygning B
2 ”B”
Sveasvej
passage
til bygning
(udvides ikke)
Norsvej- 6B
tv - 100m
Norsvej 6B th - 100m2 + 82m2 = 182m2 (inkl. hovedtrappe, som føres op til 4. sal)
Bygning C
Norsvej 6 tv - 107m2 + 43m2 = 150m2
Norsvej 6 th - 108m2 + 42m2 = 150m2
Norsvej 6A - 92m2 + 46m2 = 138m2

Gårdfacade
Gårdfacade mod
mod Norsvej
Norsvej –
– bygning
bygning ”C”
”C”

Gårdfacade mod Norsvej – bygning ”C”

Passage til bygning ”B”
Uudnytte tagetage

Efter ombygning vil det eksisterende BBR-/etageareal formindskes, i det ca. 346m2 af de
390m2 uudnyttede tagetageareal medregnet i BBR som loftsrum konverteres til beboelse og
de resterende areal vil udlægges til opholdsarealer i form af tagterrasser.
I det der etableres 16 nye altaner og 7 tagterrasser vil ejendommen tilføjes et samlet nyt
opholdsareal på ca.124m2.
Passage til bygning ”B”
Uudnytte tagetage
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Situationsplan

Situationsplan- Eksisterende forhold 1.250
6

Situationsplan- Fremtidige forhold 1.250

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.

SVEAHUS TAGPROJEKT
Indretning, fremtidige forhold: udnyttelse af tagetage

Referencer & Inspiration

Indretning, fremtidige forhold:
Ved hver lejlighed, som udvides, etableres der en intern trappe,
som forbinder de to etager.
4. salen indrettes med en stue, et soveværelser samt en
tagterrasse mod haven eller gaden. For at imødekomme flere
børnefamilies behov for ekstra plads er indretningen lavet, så
der på sigt er mulighed for på 4. salen at etablere et ekstra
værelse.

bygningens facade rytme.

For at opnå mest optimale dagslysforhold etableres der nye
ovenlysvinduer samt tagterrasser på 4. salen. Ovenlysvinduer er
samtidig dimensioneret iht. minimums krav for redningsåbninger
jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, hvor fri højde
og bredde er tilsammen min. 1,5 m.

Fra gadeniveau vil både tagvinduer og tagterrasser forekomme
næsten usynlige. Fra en vist afstand vil der antydes det nye værn
til tagterrasserne og med højere afstand (som vist på nogle af
de vedlagte visualiseringer) vil der kunne ses både tagvinduerne
og de indeliggende tagterrasser, som i sin diskrete udformning
indenfor tagetagens krop, tager hensyn til bygningens
arkitektoniske kvalitet og bevaringsværdi.

De nye tagvinduer samt tagterrasserne er henholdsvis placeret
i flugt med de underliggende vinduespartier og ejendommens
eksisterende altaner. Denne placering harmonerer med

Tagterrasserne i den øverste del af mansardtage er trykket ind
fra gavlene og fra mansardens knækpunkt, og vil dermed ikke
medføre væsentlige ændringer i tagets nuværende udformning.
Gavlene vil blive uændret og tagets snit vil overordnet bibeholdes
i sin oprindelige højde.
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Principsnit - Eksisterende forhold

Altaner:
Der er for nogle år siden blevet monteret stålaltaner på ejendommen.
Foreningen ønsker nu at der opsætter flere altaner på ejendommen. I forbindelse med
ombygningen af taget søges der om tilladelse til etablering af 16 nye altaner, hvoraf 10 altaner
er i mansardetagen og 6 altaner er i de underliggende etager. Altanerne vil blive udført i
samme udseende og udformning som de eksisterende. Der henvises til billeder af eksisterende
forhold samt facade- og snittegninger.
Altaner er i mansardetagen vil blive udført med den samme bredde men knapt så dybe som
de underliggende altaner på facaden.

Æstetik og konstruktive forhold:
Etagedækket mellem mansardetagen og tagetagen (3. og 4. sal) brandsikres ved etablering af
en bærende stålkonstruktion, som danner vederlag for etagebjælkerne. Stålkonstruktionen
brandisoleres og skjules i tagkonstruktionen. Ingeniørtegninger og -beregninger eftersendes.
Der udføres udvekslinger i tagkonstruktionen ved terrasser og ovenlys i mansardetage og
tagetagen i nødvendigt omfang.
Tagkonstruktionen oprettes med nye spær og der udlægges et nyt tag med matsort lertegl
på både de næsten lodrette tagflader samt skrå tagflader. I forbindelse med tagrenoveringen
isoleres konstruktionen iht. gældende normer og bygningsreglement.
Gulvet ved tagterrasserne afvandes via en underliggende konstruktion af tagpap ud på
det næsten lodrette tegltag. Tagterrasserne vil, for at sikre en korrekt ventilation, isolering
og inddækningshøjder, blive udført med et lille trin op på ca. 20 cm i forhold til gulvet i
lejlighederne. Lejlighederne på 3.sal vil desuden have en ny altan med niveaufri adgang i
lejligheds adgangsetage.
Værn på terrasser udføres i samme udseende som eksisterende af sortmalet stål.
Eksisterende varmeanlæg udvides med radiatorer i alle rum på 4. salen.

Brand-/ og flugtvejsforhold:
I de to bygninger ”A” og ”C”, der ligger ud til henholdsvis Sveasvej og Norsvej, etableres på 4.
salen mod gaden redningsåbninger i værelser og stuer via hhv. ovenlysvinduer og adgang til
tagterrasserne. Brandredningskøretøjer vil kunne nå disse redningsåbninger og tagterrasser
fra de asfalterede veje.
Alle lejligheder der udvides i Bygning ”A” og ”C” vil blive på maks. 150 m2, og udføres hver
især som én samlet brandcelle. For at holde disse lejligheder på højst 150 m2 udføres rummet,
hvor den interne trappe placeres, som et dobbelthøjt rum.
Der henvises til SBI-Anvisning 226, afsnit 2.6.1: ”En tagbolig med et større areal end 150 m2
bør opdeles i flere brandceller”.
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SNIT AA - Eksisterende forhold 1.100

SVEAHUS TAGPROJEKT
Principsnit - fremtidige forhold

Ved midterbygningen (Bygning ”B” – Norsvej 6B) er der ikke et befæstet areal som er bredt
nok til et redningskøretøj med en stige kan nå op til redningsåbninger (ovenlys og tagterrasse).
Hovedtrappen føres derfor i denne bygning op til 4. salen, og således at der herfra kan være
flugtvej via både hovedtrappen og den interne trappe i lejligheden og derfra via bagtrappen.
Lejlighed i Bygning ”B”, som udvides, vil samlet blive over 150 m2 og derfor opdeles i 2
brandceller. Arealet på 4. salen opdeles med en brandadskillende væg.
I lejlighederne i Sveasvej 5A, Sveasvej 5 TV, Norsvej 6B TH samt Norsvej 6A vil en del af
lejligheden på 4. salen gå ind over den nedenfor liggende nabolejlighed på 3. sal. I disse
tilfælde vil etagedækket her blive etableret med et nyt lydgulv /BD 90 konstruktion.
Nye lodrette lejlighedsskel på 4. sal udføres som mindst BS-60 konstruktion med
brandkarmserstatning.
I lejligheder, der udvides, etableres 230V røgalarmer med batteriback-up på hver etage –
alarmerne serieforbindes.

Skitse tagprojekt Sveahus

SNIT AA - Fremtidige forhold 1.100
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Referencer & Inspiration - tagterrasser

Referencer

Inspiration
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Hovedrenovering af lejlighed med
inddragelse af tørreloft - Løvgaarden

Taglejligheder Frederikssundsvej 68A

Alex Poulsen arkitekter

Tagbolig.nu
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Facade tegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.

12

SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger
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Facade tegninger
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Facade tegninger
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Facade tegninger
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Facade tegninger
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger
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Facade tegninger
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Facade tegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Plantegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.
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Plantegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.

24

SVEAHUS TAGPROJEKT
Plantegninger
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Plantegninger
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Plantegninger
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Plantegninger
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Plantegninger
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Plantegninger
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Plantegninger

Generelle forbehold:
Angivne mål er vejledende.
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SVEAHUS TAGPROJEKT
Dispensationsansøgning

Lokalplan- og Kommuneplans forhold, ansøgning om dispensation:
Ejendommen hører under Lokalplan 13 – underområde I / Kommuneplanens ramme 6.B.11 Søfronten midt, udlagt til etageboligområde med 4 etager.
Uudnyttet tagetagen som er ejendommens 5. etage, ønskes konverteret fra loftsrum til
beboelse.
Der søges hermed om dispensation i forhold til kommuneplanens ramme for område 6.B.11,
i det der opsøges om tilladelse for etablering af boligbebyggelse i 5 etager, på baggrund af:
• Projektet omfatter udnyttelsen af eksisterende bygningens 5. etage (øverste del af mansards
tagetagen). Tagetagen/loftsrummet, som ønskes udnyttet, er allerede eksisterede og er
registreret i BBR. Bebyggelsesprocent for ejendommen vil derfor ikke forøges.
• Jf. Kommuneplanens generelle rammebestemmelser kan eksisterende lejligheder udvides
med rum i tagetagen, såfremt de forbindes med en indvendig trappe.
• Der etableres ikke flere boliger. De eksisterede boliger udvides for at gøre dem mere
tidssvarende og imødekomme behovet for mere plads og øget mulighed for diversitet i
beboersammensætningen i foreningen fra den enlige til den store børnefamilie.
• Med det ansøgte vil der ikke være ændrede / forringede lysforhold for ejendommens- og
nabobebyggelse.
• Der vil ikke være væsentlige indbliksgener ifm. de fremtidige forhold.
• I forbindelse med det ansøgte anvendelses ændringen, forøges det nuværende opholdsareal
med ca.124 m2.

32

I Lokalplan 13 § 5.6 stilles der krav om at der udlægges en parkeringsplads pr. 150m2
boligbruttoetageareal. I det 346 m2 af det uudnyttede tagetagen ønskes konverteret fra
loftsrum til beboelse, ændres ejendommens boligbruttoetageareal.
Der søges hermed om dispensation for ikke at etablere nye p-pladser jf. krav i lokalplan,
begrundet af at behovet for ekstra parkeringspladser øges ikke i forbindelse med
ombygningen, idet der er tale om udvidelse af de eksisterende lejligheder opad.
Der henvises til SBI-Anvisning 226, afsnit 3.6.1: ”Når tagboliger etableres, vil behovet for
parkeringspladser naturligvis øges tilsvarende, medmindre der er tale om at udvide eksisterende
lejligheder opad.”

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKTER

A
FK 22
GR 2

FK 17

G

I

J
C

GR 1
FK 6

D
K

FK 4

FK 25
FK 2
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

Eksisterende forhold
34

FOTOSTANDPUNKT A
Hjørnet af Norsvej og Vodroffsvej

Fremtidige forhold (nye tagvinduer Byg. C)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT C
Hjørnet af Sveasvej og Vodroffsvej

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(vist med nye franske altaner på 3. sal og tagterrasser på 4.sal Byg. A)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK6 - option 1
Hjørnet af Sveasvej og Vodroffsvej

Eksisterende forhold

36

Fremtidige forhold
(vist med nye altaner på 3. sal og tagterrasser på 4.sal Byg. A)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK6 - option 2
Hjørnet af Sveasvej og Vodroffsvej

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(vist med nye franske altaner på 3. sal og tagterrasser på 4.sal Byg. A)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT D
Hjørnet af Sveasvej og Svineryggen

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(vist med nye franske altaner på 3. sal og tagterrasser på 4.sal Byg. A)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT G
Fra Svineryggen mod Norsvej

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. C)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT I
Fra Sankt Jørgens Sø

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. C)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT J
Fra Sankt Jørgens Sø

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. B)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT K
Fra Sankt Jørgens Sø

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(nye tagterrasse og tagvinduer Byg. C)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK2
Zoom mod Sveasvej / Bygning A

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK4
Zoom mod Sveasvej / Bygning A

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(nye tagterrasser og tagvinduer Byg. A)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK17
View mod gårdhave / Bygning A

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. C)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK22
View mod Norsvej / Bygning C

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. C)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT FK25
Zoom fra Sankt Jørgens Sø mod Sveasvej / Bygning A

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(vist med nye altaner på 3. sal og tagterrasser på 4.sal Byg. A)
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SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT GR1
View fra gårdhave Bygninger B og C

Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. B, nye tagterrasser og tagvinduer Byg. C)

SVEAHUS TAGPROJEKT
BILAG - Visualiseringer

FOTOSTANDPUNKT GR2
View fra gårdhave Bygninger A

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
(nye tagvinduer Byg. A)
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