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Hambros Alle 

Renovering 

HAMBROS ALLE  

Vi har gennemgået taget og udskiftet ca. 200 tagsten, 

samt nogle stykker rygningssten. Bygherre har planer 

om at inddrage 2 stk. loftrum til beboelse om 3-5 år, 

og vil vente med at lægge nyt tag til den tid. En 

beslutning han senere fortrød med al den tid og 

materialer, der er gået til ved reparationsmetoden.  

Huset har tre skorstene, hvor den ene var i rigtig 

dårlig stand og er blevet om muret. De andre to er 

blevet om fuget. Der er monteret nye inddækninger 

omkring skorstenene, selvfølgelig i kobber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På facaderne er fuger blevet udkradset, hvorefter vi kunne konstatere rigtig mange sætninger. Der er blevet 

støbt ca. 160 lbm rustfrit stål og udskiftet ca. 425 mursten. Alle facaderne er blevet om fuget. Under alle 

vinduerne er der blevet muret fremskudt skiftemursten, hvorpå der er lagt 20 mm skifersålbænke. 

 

Kobbernedløb er blevet flyttet med dertilhørende kobber vandsamlekasser, som er håndlavet. 

Arkitekt  Peter Wedell 

Hvor:  Hambros Alle 

Hvornår:  2019 

Program:  Ombygning 

Areal:  800 m2 

Entreprisesum:  2.9 mil. 

Type:   Ombygning 

Status:   Igangværende 

BNI karakter:   Ikke ført på sagen 

Entrepriseform: Hovedentreprise 
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Vi er netop i gang med genopførsel af et endnu 

større terrasseanlæg, hvor betonerne har støbt 

dæk og nye vægge, samt fundament for 

trapper. Nyt murværk bliver muret op med røde 

”kobber” mursten. Stenhugger opsætter 

granitsokler, granittrapper og granitbelægning 

på gulv. Som afdækning af murværk bliver der 

lagt sandsten med indrillet LED belysning. 

I forbindelse med badeværelser har vi udvidet 

et eksisterende badeværelse på 1. salen. Dette 

er kun 1 ud af 6 badeværelser i huset. Det har 

været meget vigtigt for bygherre, at det nye 

skulle være i udseende som eksisterende 

badeværelser. 

Gulv er blevet forstærket og høvlet ned af 

tømrer, for at vi skulle holde gulvhøjde som 

tilstødende gang. Ny brusekabine er opført med 

træbaldakin, som udført på vores værksted med 

forsænket LED lysskinne. På gulv og vægge er 

monteret marmorfliser. Skabsarrangement med 

baldakiner mv. er udført på vores værksted. Der 

er selvfølgelig også monteret ny stuk ved loft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


