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Arbejdet inde på Nygade har været en 
omfattende ombygning af fem kon-
torbygninger på mellem fire og fem 
etager, der alle skulle ombygges til nye 
lejligheder. Stueetagen er blevet ren-
overet og genbrugt som butikslokale, 
som det har været brugt til før bygger-
iet startede. Projektets kompleksitet 
har betydet, at der ugentligt er afholdt 
ekstra koordineringsmøder til at sikre, 
at tidsfristerne blev overholdt og at alle 
detaljer er blevet afdækket.
 Da bygningerne er af ældre 
dato, har det stillet krav til de hånd-
værksmæssige færdigheder. Det har  
bl.a. været nødvendigt at gennemføre 
flere afstivninger og understøtninger af 
de eksisterende bygninger, idet en stor 
andel af de invendige vægge er blevet 
revet ned.

Nygade
- Fra erhverv til bolig



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 16 måneder
Entreprisesum: 65 mio. kr.
Projektstyring: Dennis Schou

- En kort opsummering

Arkitekt: Zeso Architects
Bygherre Danica Pension



Alle lejligheder er bygget ud fra ønsket 
om, at skabe lyse, indbydende og åbne 
lejligheder. Der er derfor brugt 
materialer der kan understøtte 
udtrykket bedst muligt, med gulv i 
slidstærkt bambus træ, køkken-
elementer fra Invita og armaturer fra 
Grohe. Alle lejligheder er indrettet med 
en stor stue der fungerer som fordeling 
ud til de resterende værelser. Det har 
betydet, at der er flere vægge der er 
blevet revet ned og erstattet af nye, til 
at skabe en anderledes rumfordeling.

Nygade
- Store og lyse

Da de fem bygninger adskiller sig 
væsentligt fra hinanden, er lejlighed-
erne fra opgang til opgang, meget 
forskellige. Alle lejligheder er udstyret 
med en terrasse eller en altan, ud til den 
tilhørende baggård. Til lejlighederne 
på første sal, er der blevet etableret en 
fællesterrasse der ligger 
direkte ovenpå butikslokalerne.

lejligheder

Alle lejligheder er udstyret med restaur-
eret sprossevinduer, til at holde den 
københavnske stemning. 
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Alle lejemål er udstyret med en 
havedør der fører ud til et 
udendørsareal. Da butikslokalerne i 
stueetagen betyder, at den oprindelige 
baggård er inddraget, har det været 
ønsket fra bygherres side at etablere en 
fælles terrasse ovenpå butikslokalerne 
så alle på 1. sal har direkte adgang til et 
hyggeligt og anvendeligt gårdmiljø.
Alle øvrige lejligheder er udstyret 
med en stor altan ud til den tilhørende 
baggård. Der er brugt store og åbne 
vindues- og dørpartier til at få så eget 
lys ind i lejlighederne som muligt. Alle 
altaner og den tilhørende fællesterrasse 
er bygget i mørkt hårdtræ for både at 
sikre et slidstærkt produkt og et flot 
finish der går i godt i spænd med de 
gulmalede murer.

Altaner
- Udendørsarealer
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