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Tilbygning i Virum
Projektidé
Ejeren af en ældre rødstensvilla ønskede
beboelsesarealet udvidet i form af en
tilbygning. Tilbygningen indeholder to
værelser, et badeværelse og
opholdsarealer. Opholdsarealerne
omfatter entré, kombineret spiseplads og
alrum samt et opholdsrum. Tilbygningen
er indrettet med egen indgang og er
forsynet med en overdækket terrasse i
niveau med det indvendige gulv.
Yderligere er der fra tilbygningens alrum
etableret adgang til haven. Via en trappe i
entréen er der adgang til den oprindelige
villa.

Konstruktionsprincip
Massive elementer i træ er anvendt i
ydervægskonstruktionerne og er bærende.

Tilbygningen set fra haven.
Udvendig beklædning på klink.

Yderligere benyttes en limtræsdrager i
kippen til at lægge spærene af på for at
skabe en fri loftshøjde i rummene med op
til 1½ gange normal etagehøjde.

På ydervægselementer i 75 mm
massivtræ er der indvendigt monteret en
dampbremse bag gipsplader. Udvendigt
er opsat en 150 mm isoleret skelet-
konstruktion. Uden på isoleringen er
monteret vindgips med afstandslister og
påsat facadebeklædning af træ. De
massive elementer i træ er fastholdt ved
fer og not i top og bund.

Konstruktionsopbygning omkring vindue. Fastholdelse med fer og not ved fod.

Arkitektoniske ydre
Tilbygningen fremstår i træ med hvide
vindues- og dørpartier. Dørpartierne er
udfyldt med glas. Mod haven, som ligger
mod syd, er tilbygningen forsynet med
store dør- og vinduespartier og en over-
dækket terrasse. Rød tegl i form af
vingetagsten er anvendt til tagdækning.
Tagrender og nedløb fremstår i zink.
Indgangspartiet med entré er vendt mod
nord og forbundet til matriklens
oprindelige adgangsvej.
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