
Reference: Strandvej 2, 3600 Frederikssund
Nybyg af 23 boliger, ialt 2.570 m2

Rådgivende Ingeniører A/SRådgivende Ingeniører A/S

Projekt:  Strandvej 2

Årstal:  Okt. 2017 - pågår

Adresse:  Strandvej 2
  3600 Frederikssund

Bygherre:  DN-Construction

Rådgivning:  Projektering af konstruktioner

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggesum:  Ej offentliggjort

Areal:   2.570 m2

Rammeaftale:  Nej

Projektetskarakter
Den nye bebyggelse med ialt 23 boliger tager udgangspunkt i 
den fragmenterede struktur der kendetegner villabyen nord og 
øst for bebyggelsen. Husene er planmæssigt disponeret så de 
fremstår som sammensatte enheder af en størrelse svarende 
til det normale i området. Husene placeres i en vinkelform 
mod fjorden, for at opnå kig til vandet fra alle boliger. Det er 
tanken at den samlede bebyggelse favner skalaen fra villabyen 
og rejser sig mod vandet og broen i en større skala. Mod J. F. 
Willumsens Vej er husene sammensatte for at danne ryg mod 
støjgener fra vejen.

Bebyggelsen rejser sig fra to etager i nord og nordøst til fem 
etager i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Huse i to etager følger 
op på skalaen fra de omkringliggende villaer. Husene bygges 
i op til tre og fire etager mod J. F. Willumsens Vej, hvor det 
højeste punkt i 5 etager placeres mod vandet således at de ikke 
skygger for naboejendomme. 

Alle boliger fra første sal har altaner mod vinkelformens indre. 
Der etableres derudover altaner på sydvendte og vestvendte 
facader. Tagterrasser etableres på tagflader, hvor det naturligt 
kan finde anvendelse. Boligerne varierer i størrelse fra ca. 105 - 
120 m2 bruttoareal og opføres alle i ét plan. 

Det bebyggede areal udgør ialt 892 m2 og det samlede brutto-
areal udgør 2.570m2.

Terræn hæves til kote 2,25 m i en zone på et par meter fra 
husenes facader for at sikre bebyggelsen mod stormflod. I vink-
lens midte hæves terræn i nogen grad men ikke til kote 2.25.

AB Clausens rolle
Når de 23 boliger står færdige, har AB Clausen 
bidraget til projektet i form af, at løfte ansvaret for alt 
konstruktionsarbejde. 

Referencen vurderes at have relevans for nærværende udbud 
idet projekteringen omfatter alle de konstruktive udfordringer 
som vil gøre sig gældende i relation til nybyggeri. Det være 
sig bærende konstruktioner som helhed, herunder fundering, 
betonelementer in situ beton, vandtætning af kældre, 
tagterrasser, altaner mm.

Reference
DN-Construction v. Jan Petersen, mail: jp@dn-construction.dk
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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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