
Byfornyelse af andelsforeningen Liva Weel på Vesterbro 
AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører har til nærværende 
projekt levereret rådgivning ved renovering af konstruktioner, 
VVS og EL. AB Clausen har renoveret konstruktioner 
og projekteringsledet resterende ingeniørfag i hele 
projekteringsprocessen. 

Nærværende projekt vurderes relevant til denne 
prækvalifikation, da det har været et omfattende 
renoveringsprojekt med renovering af konstruktioner, EL- og 
VVS-installationer med relevante energirenoveringer ved 
optimering af installationerne og efterisolering. 

VVS, el og energi
Renoveringen af A/B Liva Weel var en byfornyelsesrenovering 
med tilskud fra Københavns Kommune. Der er blevet renoveret 
tagkonstruktion med etablering af solceller og tagterrasse, 
renoveret VVSinstallationer ved udskiftning af toiletter og 
faldstammer, ventilation, omfangsdræn og vandopsamling, 
renovering af elinstallationer samt efterisoleringer i tag- og 
kælderarealer.

Konstruktionsrenovering
Der er blevet udført gennemgående 900 m2 renovering 
af tagkonstruktionen med etablering af solceller og 30 

m2 tagterrasse til gårdsiden. Ydermere er der projekteret 
betonkonstruktion til at sikre mod opdrift ved vandopsamling. 

Ydermere indebar renoveringsopgaven at bygningsdriften 
delvist skulle opretholdes under udførelsen af 
entreprisearbejdet.

Reference
Michael Bedsted, bestyrelsesformand i A/B Liva Weel, tlf.: 
45260102, mail: pioner@mbedsted.dk
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Projekt:  A/B Liva Weel 
Årstal:   2015 - 2016, januar 
Adresse:   Ny Carlsberg Vej 13  
  1760 København V 
Bygherre:   A/B Liva Weel 
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FAGLIGHED

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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