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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?
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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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Skou Gruppen bygger 33 taglejligheder i København
Ved Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen, Adm. direktør, Partner
Med en forventning om, at taglejlighederne vil give en overskudsgrad i størrelsesordenen
12-15 procent, satser Skou Gruppen nu på taglejligheder i København. Skou Gruppen har
blandt andet købt loftsarealer på Rådmandsgade og Mågevej i Københavns Nordvestkvarter,
hvor der skal ombygges til tagboliger. Tagboligerne skal derefter sælges som ejerlejligheder.
Skou Gruppen er også hovedentreprenør på et tagboligprojekt på Sønder Boulevard på
Vesterbro. Inden for nær fremtid bygger Skou Gruppen sammenlagt 33 taglejligheder i
København. Der er i København en klart stigende tendens til at opføre eller udvide boliger i
loftsrum. Hvordan griber man en udvidelse af loftsrum til boliger an, og hvilke erfaringer har
man gjort sig? Har Skou Gruppen flere planer om at bygge tagboliger og hvor? Hvad er
mulighederne og udviklingspotentialet?
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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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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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Case: Banebrydende tagboliger på Nørrebro
Ved Balder Johansen, Logik & co, Iværksætter, leder
og Jesper Prip Sindberg, AB Birkegade 4-6, Formand for byggeudvalget, Afdelingsleder
3 penthouselejligheder er blevet etableret for 2,3 millioner kr i det meget tætbefolkede og tæt
bebyggede område omkring Birkegade/ Elmegade på Nørrebro. Tagboligerne har fået en 300
kvm stor tagterrasse og taghave med udendørs køkken og en grøn græsbakke, som
kompenserer for de manglende grønne områder i området. Hvordan har man udnyttet
mulighederne i ejendommen for at skabe tagboliger med grønne udendørsarealer? Hvilke
erfaringer og hvilke indledende tanker gjorde man sig i forbindelse med projektet?
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