Forslag A

Ballerupvej 70A, 3500 Værløse.

Bilag til sagen 18/19988

RØD er sydfacaden
BLÅ er nordfacaden (sø)
HVID baggrund er nyt projekt

GRØN bund er oprindeligt byggeri
RØD bund er grundplan af tidl. projekt
GRØN bjælke: anbefalet projekt

Originale facader og plantegning

Nyt projekt - varianter

Østfacade

1

Øst

2

Øst

3

Øst

4

Vest

5

Vest

Snit i trappetårn

Nyt projekt - grundplan

Snit i trappetårn

Vestfacade (sø)

Elevatortårn, der er givet tilladelse til i tidl. projekt

Snit: altaner mod sø

Forslag B

Ballerupvej 70A, 3500 Værløse. Bilag til sagen 18/19988

Originale facader og plantegning

Nyt projekt - østfacade med trappe- og elevatortårn

Østfacade

6

Øst

Nyt projekt vestfacade mod sø med loggiatilbygning
Vestfacade (sø)

7

Vest

Nyt projekt - vestfacade mod sø med loggiatilbygning / variant

8

Nyt projekt med trappe- og elevatortårn

Øst

Vest

Nyt projekt med trappe- og elevatortårn

Mod sø

Syd

Vest (sø)
Mod sø

Nye tagkviste mod
øst (ikke indtegnet
på facadeopstalter
vignet 1-3
Nord

Originale tegninger

Nuværende nordfacade mod øst

Nuværende nordfacade mod vest (mod sø)

Ældre foto af bygningen

Projekt fra 2017

Østfacade

Vestfacade (sø)

Ansøgning
Ballerupvej 70 A, ligger tilbagetrukket fra søen i den østlige ende af Søndersø på én 6.364 m2 stor grund.
Huset har symmetrisk og klassisk opbyggede facader, - med saddeltag og en frontispice mod øst, ud mod
Ballerupvej, - og 2 små kviste ud mod søen.
Huset er stærkt forfaldent udvendigt, - sprossevinduerne er blevet udskiftet med store “ døde” vinduer, - og
taget er blevet repareret over flere omgange med tagpap fremfor det originale tag materiale.
Vejen til vandværket er anlagt så den føres på vestsiden af huset, - denne vej ønskes flyttet over på østsiden
af huset, således at de nye stuelejligheder får udgang til private haver mod søen. Vi ønsker at bygge videre
på huset symmetri og arkitektur, - hvilket vil sige at vi ønsker at efterisolere huset udefra og pudse det igen
og male huset i en afstemt farve. Vi ønsker at genindsætte småsprossede vinduesfag igen, -men flytte indgangen til huset med adgang fra øst. For at kunne indrette så rumlige og veldisponerede boliger som muligt,
vil vi gerne ansøge om at flytte hovedtrappen ud i en remtrukket frontispice sammen med elevatoren/ liften,
- således at vi får forbedret adgangsforholdene.
Frontispicen forlænges mod øst i en dybde så den kan indeholde hovedtrappen til lejlighederne ,- og vi
bibeholder arkitekturen på den del af facaden som vi ansøger om at må fremrykke, så set ude fra Ballerupvej
bibeholdes husets originale arkitektur, dog tilpasset med en ny indgangsdør til huset jfr.skitsefacaden.
Vi bibeholder husets højde og tagkonstruktion, - men ansøger om tilladelse til at isætte 2 små kviste mod øst,
magen til dem om sidder mod vest i tagfladen, som vi vil renovere.
Taget ønskes belægges med sedum måtter, således at vi ønsker at give huset et “ positivt image “, i nærmiljøet, både arkitektonisk såvel energimæssigt, efter at huset i mange år er blevet forsømt.
Mod søen ansøger vi om at udføre en loggia front trukket 150 cm ud fra hovedhusets flugt, - i den samme
bredde som frontispicen mod øst. Vi bibeholder i det væsentlige vinduernes placering, men ansøger
om at må ændre et’ af vinduerne i hver enkel lejlighed til en dobb. dør i det eksisterende vindues bredde,
således at vi kan få adgang til loggiaen ud for de enkle lejligheder. Dørerne vil få samme sprosseinddeling
som i vinduerne.
Vi ønsker at hele bygningen fremstår som “ et hele”, -og arkitekturen bibeholdes og forstærkes. Vi mener at
en fremtrukket frontispice og loggiakarnap, vil kunne indpasses i bygningsarkitektur, uden at der fremkommer “ visuel støj” i arkitekturen og i nærmiljøet.
Depothuset og gårdmiljøet nord for hovedbygningen renoveres i sin nuværende form, så samlet set forstærker vi helhedsindtrykket af Ballerupvej 70 A.

