
Projektets karakter
Projektet på Falkoner Alle 57  omhandlede udnyttelse af 
eksisterende loftsrum, således at beboelseslejlighederne blev 
udvidet med 4 nye lejligheder. Herunder blev der etableret 7 
kviste i tagfladen, 4 tagterrasser og 8 ovenlysvinduer. 

8 af ejendommens 12 skorstene blev sløjfet.

Tagkonstruktionen blev hævet en smule ved at rette spærene 
op og forstærke alle spær.

AB Clausens rolle
AB Clausen fungerede som rådgiver inden for bærende 
konstruktioner i nærværende sag og leverede et udbudsmateriale 
med en statisk beregning, konstruktionstegninger, 
arbejdsbeskrivelser og input til en tilbudsliste. Jeg har fungeret 
som projektleder på denne sag, hvor Moussa har været den 
projekterende ingeniør.

Gennem hele projektet har AB Clausen været i tæt dialog med 
arkitektteamet fra AG5, samt Sølling & Henriksen der fungerede 
som underrådgiver. Projektet blev udført i samarbejde med 
samme rådgiverteam som projektet på Forchhammersvej.
.
 

AB Clausen er eksperter i renovering og forstår, hvordan man 
yder rådgivning ved udnyttelse af tagetager. Via den store 
erfaring med renoveringssager og tunge statiske viden, forstår 
vi datidens bygningskik og kender til byggeriets historie. Dette 
projekt er et blandt mange tagprojekter, hvor vi er med til at 
sikre statikken og derved bidrager til, at hovedstaden får endnu 
flere boliger.
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Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi for byggeprojektet 
i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer leverance af optimerede byggebare løsninger.
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