Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og
løsninger
12. november 2015, Scandic Sluseholmen
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Registrering og morgenkaffe
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Velkomst
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Tagboliger - fremgangsmåder og muligheder
Ved
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, Civilingeniør, Klima- og Energi
Sagkyndig
Med de mange uudnyttede loftsarealer, er der en unik mulighed for at skabe flere tagboliger i
København. Samtidig kan omdannelse af tagboliger være totaløkonomisk fordelagtig, idet man
ved salg af tagboliger kan skaffe penge til renovering af hele ejendommen inklusive
energirenovering, hvad der kan være af betydning, hvis Københavns klimaplan skal nås.
Hvilke tagtyper egner sig til at blive omdannet til tagboliger, og hvilke planlovsmæssige og
arkitekturpolitiske begrænsinger kan der være? Konkrete eksempler. Hvordan sikrer vi en god
og effektiv proces i forbindelse med konvertering af lofte til tagboliger i København?

10:00

Plads til 22.000 personer i tagboliger
Ved Søren Peter Bjarløv, DTU Danmarks Tekniske Universitet, Lektor
I forbindelse med et kandidatprojekt på DTU er der udarbejdet en analyse over muligheder for
etablering af tagboliger i København. Ifølge analysen kan man ved at omdanne loftsrum på
ældre københavnske ejendomme skabe boliger til 22.000 personer.
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Etablering af tagboliger - økonomi og tekniske rammer
Ved Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum Arkitekter, Administrerende Direktør og
Partner
Rentabiliteten på tagboliger øges markant gennem optimering af tagets geometri,
byggeteknisk rationalisering, samspil mellem teknik og arkitektur, samt fokus på boligkvaliteter
for fremtiden. Muligheder og risici, de tekniske rammer og hvad der gør et tagboligprojekt
rentabelt på både kort og langt sigt.
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Kaffepause
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Penthouselejligheder i klassisk københavnerejendom
Ved Peter Jørgensen, DEAS, Kundeansvarlig
Tagrenovering gav anledning til etablering af 6 penthouselejligheder på 5. sal i en klassisk
Østerbro ejendom.

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris.
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Juridiske udfordringer i forbindelse med etablering af tagboliger
Ved Thomas Marker, Advokatfirmaet Marker, Advokat
Juridiske problemstillinger i forbindelse med omdannelse af lofte. Hvilke udfordringer kan man
støde på? Hvordan løser man dem bedst?
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Tagboliger oven på en boligblok
Ved Inge-Lise Danielsen, Boligselskabet Nordkysten, Næstformand
og Karina Lauridsen, Boligkontoret Danmark, Marketingschef
2 boligblokke i et almenboligselskab får en ekstra etage med tagboliger. Projektet er en del af
energirenoveringen af Tibberupparken i Espergærde for 203 millioner kr. Boligselskabet
Nordkysten er bygherren. Erfaringer og muligheder.
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Afslutning
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Frokost

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris.

