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DAMGÅRDSAREALET afsnit III 
Forretningsfører : KAB Vester Voldgade 17 1552 Kbh. V 



Damgårdsarealets 3. byggeafsnit 
består ligesom de to foregående 
af seks boliggrupper. 

Gruppe 1, 2 og 3 er almennyttigt 
byggeri, mens A, B og C er an
delsboliger. 

Bebyggelsen er grupperet omkring 
en indre grønning, hvorigennem 
den forsænkede vejtilslutning 
fra Damgårdsvej fremføres. 

Grønningen omsluttes langs alle 
sider af et to-etages 'kanthus' 
i 2$ etage med to boliglag. 

På kanthusets yderside føres en 
perimetervej frem til parkerings
pladser i de enkelte boliggrup
per. Vejen forbindes med til
kørselsvejen midt i grønningen, 
således at dennes inderste - og 
bredeste - del er friholdt for 
kørende trafik. 

På vejens yderside placeres ræk
kehusblokke i 1& og 2 etager 
vinkelret på kanthuset. 

På denne måde bliver boligvejen 
det samlende element - hovedner
ven - i bebyggelsen. 

Vejen kantes på den ene side i 
sin fulde længde af kanthusets 
markante, 3 etages facade. På 
den anden side fører flisestier 
ud mellem rækkehusstokkene, som 
på grund af deres placering til
lader frit udsyn til den omgi
vende grønning og de omgivende 
bebyggelser. 

Boligvejens overordnede karakter 
forstærkes af at alle fælleshuse 
og deres uderum er placeret di
rekte ud til vejen/ 



Bebyggelsesplan 
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Bebyggelsen omfatter ialt 272 bo 
liger fordelt på seks boliggrup
per med ^0-52 boliger i hver 
gruppe. 

Alle boliggrupper spænder tværs 
over boligvejen og indeholder 
derfor alle både 'kanthus'- bo
liger og rækkehuse, fordelingen 
mellem de to boligarter varierer 
noget afhængigt af boliggruppens 
placering i planen. 

Boligerne afsluttes i forbindel
se med parkeringspladserne mod 
^B^V af et to-etages rækkehus, 
som via en overdækket port er 
forbundet med gruppens fælleshus. 

Oe øvrige rækkehuse er en kombi
nation af to og 1^-etages række
huse - lavest udefter mod grøn
ningen og højest ved boligvej og 
kanthus. 

^ra boligvejen fører flisestier 
frem til de enkelte boliger og 
til grønningen, otierne forbin
des parvis med grusstier af hen
syn til trafik med renovations-
køretøjer. 

udhuse til etagehusene placeres 
ved parkeringspladserne. 

Ved adgangsvejen placeres fælles 
udhuse til cykler, skarnopsam
ling m.m. 

^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ 
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^ H ^ l ^ ^ ^ facader 1:1^0 

^anthuset er et etagehus med to 
boliglag. 

^uset har et 'skævt snit' med en 
markant tre etages facade mod 
vejen, som aftrappes til to-eta
ger mod grønningen. 

1 stueetagen ligger to rums bo
liger ^type 2A^, mens der på eta
ge 2 og 3 er 3-rums taglejlighe
der med 'balkonsnit' ^type 3A^. 

Boligerne Di kanthuset er dispone
ret med minimerede baderum og 
indgangspartier for at give mu
lighed for spændende opholdsrum. 

Alle boligerne har et kombineret 
opholdsBalrum med køkkendelen 
orienteret mod vejen og opholds-
delen orienteret mod grønningen. 

Indgangspartiet er tilbagetruk
ket fra facaden, hvilket gi^er 
mulighed for et overdækket for
areal foran hoveddøren. 

Oen udkragede facade mod vejen 
udføres med pladebeklædning og 
espalier. Oe tilbagetrukne faca
departier ved indgange tænkes 
sammen me^ trappegelændere m.m. 
overfladebehandlet i klare far
ver, evt. vekslende fra gruppe 
til gruppe. 

Gavle beklædes med bølgeeternit 
svarende til tagbeklædningen, 
mens facader mod grønningen frem
træder i murværk. 

kantbusets tag afsluttes mod 
grønningen med et markant udhæng, 
som sammenbygges med altankon
struktioner i træ. 



Boligplaner og -snit 1:140 
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Rækkehusene 
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Mod adgangsvejen afsluttes ræk
kehusstokkene med to-etages hu
se . 

Her findes dels egentlige række
huse, dels et antal 2-rums bo
liger (2B), på 1ste sal kombine
ret med 2 3-rums boliger (3B/ 
3Bs) med opholdsrum i stueetagen 
og værelse på 1ste sal. 

I forbindelse 'med trappen er der 
på 1ste sal mulighed for enten 
at etablere en arbejdsplads på 
balkonen eller med en væg at 
etablere et lukket garderoberum. 

lste sals boligen (2B) har ad
gang til en altan, udført i træ
konstruktion. 



Type 2B og 3B planer 

" « * i — * • ' ' i r * 1 1 ' r = i-« 
•Æ>.-nrt-i6<» 

--m-JK 

IHTRi 
O 

(MAyrj / o r HOLD 

OG 
n 

r\i 

[EEg 
aa 

D 
cnzr 

Bfi 

• 'TT 
D L 

.l._ri 

facader 1:140 



Type 30, p l ane r og facader 

Rækkehusene 
Type 3G er et rækkehus med 'skævt 
snit' - to etager mod stien og 
en etage nod haven. 

Oisse boligtyper afslutter de la
ve rækkehusfløje mod den omgiven
de grønning. 

Type ^ ^ ^n klassisk rækkehusty
pe. 2om i de øvrige boligtyper 
findes der et sammenhængende op
holds-alrum i stueetagen, ^øk-
kenafsnittet vender mod stien og 
opholdsafdelingen mod haven. 

På 1ste sal findes 3 værelser og 
baderum. 

Typen giver mulighed for en vis 
fleksibilitet, idet der i stue
etagen kan indbygges et yderli
gere værelse - evt. i sammenhæng 
med indretning af et fælles ar
bejdsrum på 1ste sal. 



Type 4, planer og facader 1:140 
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Basisfælleshus 

^æ^eshusene 
fælleshusene er i alle bolig
grupper placeret i direkte for
bindelse med boliglejen. 

Alle boliggrupper afsluttes mod 
nord ^vestBøst^ af et to-etages 
rækkehus, som via en overdækket 
port er forbundet ̂ ed fælleshu
set. 

fælleshusene er afpasset efter 
den enkelte boliggruppes stør
relse. 

Balkonetagen kan evt. indrettes 
til brug for afdelingsbestyrel
serne. 

1 tilknytning til fælleshusene 
indrettes fællesvaskeri i de al
mennyttige boligafsnit og tørre
rum i ̂ ndelsboligafsnittene, 
jfr. byggeprogram. 

1 forbindelse med fælleshusene 
indrettes nærlegepladser for de 
enkelte boliggrupper, ligesom 
der etableres udendørs opholds
pladser udenfor forsamlingsrum-
mene. 
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husene opføres med etagedæk og 
bærende konstruktioner i beton
elementer. 

Oen øverste etage udføres dog af 
træskeletelementer med gipsplade 
beklædning. 

Tagkonstruktionen udføres dels 
som plankespær, dels som gitter
spær. 

Tagbelægning er grå bølgeeternit 
og loftsbeklædning er gipsplader 

ydervæggene udføres som bagvægs-
elementer af træskelet med gips
pladebeklædning udvendigt afslutD 
tet med skalmur, brædder eller 
pladebeklædning med espalier. 

^tagehuset fremtræder mod vejen 
med pladebeklædte facader med 
espalier og mod den indre grøn
ning med murede facader. 

rækkehusene fremtræder med lod
ret opdeling, h^or skrabefuget 
murværk veksler med sortmalede 
træbeklædninger. 

Gavle beklædes med bølgeeternit 
tilsvarende tag. Trapper ved 
etagehusene udføres i stålkon
struktion med trin og repose 
^f stålplade. 

Trapper ved rækkehusene udføres 
i træ. 
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Konstruktioner og materialer 
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Totalentreprenør 
Administration 
0 Ingeniør 
0 Arkitekt 

Murersvendenes A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup 
a-69 Byggeadministration A/S Vesteraade 2 1456 Kbh K 
Finn Wissenberg A/S -V. Heisesvej 9 3450 Allerød 
Tegnestuen Vandkunsten Bådsmandsstræde 6 1407 Kbh K 



Forventet myndighedsbehandling S2 

Udarb. af kontrakt 

Byggeperiode 
4 boljggrupper 3. ? . A. 1 

Byggeperiode boliggruppe B 

Byggeperiode boliggruppe C 

Prøvelejlighed færdig 

Materialegård færdig 

A DOMNIA 
RÅDGIVENDE INGENIØRER • PROJEKTERING OG BYGGELEDELSE 
STUDIESTRÆDE 38 • 1455 KØBENHAVN K 
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