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FAKTA

Nuværende funktion: retail

Opførelsesår: ca. 1960

Adresse: Valbylanggade 65-67, 2500 
Valby

PLACERING

_Bebyggelsen er placeret i Valbys østligste 
del tæt på Frederiksberg Have og Vestre-
bro.

_Bebyggelsen ligger på en af Valbys ho-
vedgader, med direkte forbindelse til indre 
København.

_Bebyggelsenen er en hjørnebebyggelse, 
hvoraf den ene facade ligger på Valby 
Langgade og den anden på Valby Tingsted 
orienteret og del af et mindre torv.
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OMRÅDET
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UDVIKLING

_Bebyggelsen på Valby Langgade har gen-
nem tiden haft flere forskellige arkitektoni-
ske udtryk, været nedrevet og genopby-
gget.

Den oprindelige bygning var en lav sadel-
tagsbebyggelse med markante kviste.
Bebyggelsen var opført i gedine materialer 
som mursten og tegl.

Bebyggelsen har huset flere forretninger og 
funktioner gennem tiden. 
På billede 1 og 2 ses eksempelvis Jens 
Olsen og hans Materialhandel (farvehandel) 
1912/1920. 
Kilde: Valby Lokalarkiv. 

_I perioden 1930-1960 blev bebyggelsen 
revet ned og den nuværende pavillionbe-
byggelse opført.
Bebyggelsen har haft flere forskellige faca-
denuancer, men bibeholdt de store åbne 
vinduespartier.
Billede 3 og 4 er taget i 1999 og viser et 
mere farverigt facadeudtryk.

_Billederne 5-6 er fra dags dato. 
Bebyggelsen er i dag mørkmalet med store 
åbne vinduespartier med alu-rammer.

FREMTID

_Den fremtidige bebyggelse er inspireret 
af den oprindelige sadeltagsbebyggelsen 
med kviste. 
Kvistene er i det nye forslag forstærket 
og materialiteten skaber et sammenhæn-
gende udtryk for hjørnebebyggelsen.

I det fremtidige forslag bibeholdes de store 
åbne glaspartier i stueetagen, som skaber 
visuelt kommunikation mellem gade og 
bygning.
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UDVIKLING
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SITUATIONSPLAN

SKALA 1:300
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STUEPLAN
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1. SALSPLAN
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NORDFACADE
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VESTFACADE
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VALBY LANGGADE 65-67

MATERIALEVALG

MURDETALJE - i murpartierne 
omkring butiksindgangene opde-
les facaden visuelt af en murde-
talje 

TAGBEKLÆDNING  - Røde tegl. KVISTINDDÆKNING  - traditionel 
zinkinddækning

11



KVISTEN LÆGGER SIG 30 CM UD FRA FACADEN

PERSPEKTIVISK VIEW
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VALBY LANGGADE 65-67

MATERIALEVALG - KVISTE GÅRDFACADE

LET FACADE I TAGETAGE MOD GÅRD  - Træbeklædning med 
smalt listeprofil.

TAGBEKLÆDNING  - Røde tegl. KVISTINDDÆKNING  - traditionel zinkinddækning som mod 
gaden.
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FORSLAG #2 - KVIST MOD GÅRD 

KVIST MOD GÅRD - Den sydlige side af kvisten åbner op med store glaspartier mod boligens udeopholdszone. De 
store glaspartier, der går om hjørnet skaber en assymmetrisk kvist med et minimalistisk nutidigt udtryk.  

KVIST MOD GÅRD - Mod nord er kvistens facade lukket for at skabe privathed boligerne imellem, men facaden 
begrønnes, så der skabes et attraktivt grønt udeopholdsrum.

PERSPEKTIVISK VIEW
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VIEW FRA VALBY LANGGADE

VISUALISERING
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VIEW FRA LILLEGADE

VISUALISERING


