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Årslev/Sdr. Nærå
59459 / Vandkunsten, Raw Mobility, Bactocon, Dem & Esbensen

Fremtidens Forstad
Boliger i landskabet_fase 2



Længdesnit  gennem de tre klynger  1:1000
fælles gårdrum fælles gårdrumfælles gårdrum

SKOVBRYNET Å-DALEN

egetre egetreforbindelsesvej landskabskile

Længdesnit  gennem de tre klynger  1:1000

Grøn strategi
At bygge tæt, giver mulighed for at trække det store åbne landskab ind i mellem 
klyngerne og derved skabe attraktive uderum til boligerne. Læhegn peger på 
forbindelser til det åbne landskab.

Vandhåndtering
Klimasikring 

3 identiteter
Klyngerne tager identitet efter landskabet de møder: Bakken, Åen og Skoven

Klynge 1 - Bakkedraget

 Klynge 2  - Å-dalen

Klynge 3 - Skovbrynet

Det åbne landskab

Landksabskiler

Ådalens rekreative landskabsrum

Å-løb

Vandhåndtering

overrisling ved ekstreme hændelser

Nedsænkning/rensning

Genanvendelse i gårdrum
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strategi, som skal sikre at planens intentioner fastholdes. I 

hovedtræk bør denne strategi fastlægge afgrænsningen mod 

Åparken, samt hvilke elementer der må og kan udvikle sig i det 

åbne overdrevs landskab.

De eksisterende haver afgrænses i dag overvejende af klippede 

hække og hegn, hvilket bør fastholdes og forstærkes. 

Den eksisterende bevoksning langs åen af pionertræer og 

selvsået krat på åbrinken, bør tyndes ud og oprenses, så de mest 

karakterfulde træer og buske, får lov at udvikle sig solitært. 

Hjemmehørende arter som tjørn, pil, poppel og andre 

vandtålende arter bør fremhæves, fordi de er vigtige 

bidragydere i forhold til at øge den biologiske mangfoldighed, 

da de hjemmehørende arter er hjemsted for mange insekter og 

svampe.

Udtyndingen skal ske i sammenhæng med stiforløbet, så 

de vigtigste landskabskig og terrænforløb fremhæves. Der 

planlægges så man fra stien får lange kig.

Som markante sigtepunkter i landskabet plantes solitære 

egetræer - Stilkeg, der som skalaformidler fungerer i både for-, 

mellem- og baggrund.

Generelt bør det overvejes at lade området afgræsse, så 

landskabet som et stort fælles gulv, forbliver åbent og ikke 

springer i skov. En udgiftsneutral forpagtningsordning burde her 

være en nem og driftsbillig mulighed.

Afgrænsningen af den ny bebyggelse sker dels ved 

terrænprofileringen, dels ved klare retningslinjer for 

bebyggelsens friarealer mod landskabet. 

Terrænet profileres således at klyngerne ligger på let hævede 

plinte, med skråninger i varierende højder ned mod landskabet. 

Skråninger afsluttes med wadier/grøfter for håndtering og 

forsinkelse af regnvand, så overgangen til græsningslandskabet 

bliver tydeligt defineret i terrænudformningen. 

Der tillades kun levende hegn mod landskabet, og hække mellem 

naboer holdes i en maxhøjde på 1,5m. Klippet græs forekommer 

kun bag hække, hvorimod åbne arealer altid fremstår som 

naturligt enggræs. På ydersiden er træer primært mindre 

frugtbærende blomstrende træer.  

På indersiden i klyngernes gårdrum er der plads til et mere 

park- og gårdagtigt præg. Her kan findes større lysåbne træer, 

både som solitære og i klynger. Her tænkes arter, som eg, naur, 

askbladet løn, robinie m.fl.

I klyngernes gade og byrum, plantes 3 forskellige gade/bytræer, 

som skal give de 3 klynger, hver deres selvstændige karakter og 

variation. Her tænkes eksempelvis: Tretorn, Tyrkisk Hassel og 

Søjleelm.

Referencer/egetræ på marken ukultiveret landskab rekreative ruter i landsakbet broer og trædæk ved vådområder
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parcelhus 
dobbelthus

fælles gårdrum

grøft

egetræ

grøft

parcelhus

Snit gennem landsabskile  1:200
Overgang fra private boliger til åbent landskabsrum





Boliger møder det åbne landskab



Klyngen / 

åbent 
landskab

ny byvejskobling til byen 
via Portalen

kobling til de andre klynger
og forbindelse til Møllehusvej

ny byvejsforbindelse 
til sdr. Nærå

forbindelse til 
stiforløb i åbent landskab

midlertidig 
parkering

grøn 
byggemodning

midlertidig 
anvendelse

læhegn og 
forbindelse til åbent landskab

Portalen
Broforbindelse

landskabelig forbindelse 
til kommende klynger 
og Møllehøjvej 
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Vindinge Å

Å-dalen

Portalen

Bæk

Byrumshierarki
Grønne gårdrum i kontrast til stræder 
og torve

Etaper
Eksempel på 1 etape af Klynge 01. “ Broforbindelse og landskabsrum 
etableres, 2 byggefelter bebygges og de resterende får en 
midlertidig funktion eller beplantes med en kornblanding.

Vandhåndtering/klimasikring Koter og terraser
For at optage terrænets fald, placeres gårdrummene på en 
hensigtsmæssig kote.

Stræder

Torv

Gårdrum

Permabel belægning til nedsivning

Overløb i nedsænkede parkeringsarealer

Vandrende

Forsinkelsesbassin for overfladevand

Opsamling av tagvand

Parkering
Parkering i gårdrum, landskab 
og stræder

Forskellige karakterer af uderum
Alle boliger har adgang til gårdsplads 
og attraktive uderum 

Adgang til boliger

Alle boliger har adgang fra gården.

Boliger i stræder og torv har adgang fra 

begge sider

Sammensatte boligtyper

Boligerne i hvert gårdrum 

blandes for at opnå en 

sammensat beboergruppe.

Grøn parkering i gårdrum

Landskabelig parkering skjult i terræn

Parkering i strædet

El-biler og delebiler

Adgang gård og torv/stræder

Adgang fra gårdsplads

Parcelhus/villa/dobbelthuse

Tæt-lav

Højere tæt-lav/byhuse/rækkehuse

Ungdomsboliger, lejligheder, expad-bolig

Ældrevenlige boliger/seniorbofællesskab

Fælleshus

Boliger mod stræde/torv

Boliger mod Å-dalen

Boliger mode det åbne landskab

Portalen 
broforbindelse til 
bycentrum

landskabelig forbindelse 
til kommende klynger og 
Møllehøjvej 

P

P

P

P

P

parcelhus/villa/dobbelthus

tæt-lav

højere tæt lav/byhuse/rækkehuse

ungdomsboliger/lejligheder/expad-bolig

ældrevenlige boliger / seniorbofællesskab

ældrevenlige boliger / seniorbofællesskab

boliger orienteret mod bydelsplads og stræder

boliger orienteret mod Å-dalen

boliger orienteret mod det åbne landskab
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forsamlings- og festlokale m.m. 

Den nye bydel kan på sigt, sammen med den eksisterende 

by, udvikle et fællesskab omkring høstfesten og de mere 

naturrelaterede aktiviteter i større skala. Kun fantasien og 

virkelysten sætter grænser – de fysiske rammer muliggør 

aktiviteter på alle niveauer, såvel landskabs- og naturrelaterede 

som mere bymæssige. Og tilbyder samtidig potentialer der i dag 

ikke kan udfoldes i den eksisterende by eller for den sags skyld i 

Polymeren.

I tråd med hvad vi oplever i resten af Danmark kunne det 

være oplagt at introducere et bofællesskab i første etape – 

størrelsesmæssigt ligger de ofte i omegnen af 35-40 boliger 

hvilket passer til rammerne for en gårdsplads. Et bofællesskab 

vil nærliggende kunne fungere som driver for et større 

klyngefællesskab - og de interesserede tilflyttere findes helt 

sikkert derude.

Vi peger i diagramform på at hver karré/gårdrum skal kunne 

indeholde en bred vifte at forskellige boligtyper for at sikre en 

diversitet helt ned i det mindske fællesskab. Vi tror det er vigtigt 

at fastholde i udbygningen af området og oplever 

også at moderne bofællesskaber faktisk ønsker det 

samme – at der er både aldersspredning og økonomisk 

spredning i sammensætningen. Den typologiske forskellighed er 

også rammen om den fysiske gestalt og sikrer at der er åbninger 

og huller i strukturen, der muliggør en høj grad af transparens og 

udkig til det omkringliggende landskab.

Der er ikke noget af ovenstående der ikke gælder i fase 2. 

Tværtimod har vi styrket de forskellige tiltag og tilført nye 

elementer. De tre klynger får en mere tydelig kvarters identitet 

med rumligt mere differentierede torvedannelser der kan 

supplere hinanden. Som beskrevet i introen vil vi gerne lægge 

op til at Årslev/Sdr. Nærå bliver foregangsland når det gælder 

udvikling og supportering af nye fællesskabsformer – selvfølgelig 

indenfor gældende udbudsregler…. og med økonomisk gangbare 

løsninger. Vi har holdt hus med ressourcerne i forhold til omfang 

af vejudlæg og øvrig infrastruktur – så vi tænker der er rum til 

nogle få eksperimenter.

mangler å og grønne landsk-
absflader

Boligklynge i ny bydel
Tættere boligstruktur og fælles adgangsarealer 
skaber større åbent landskabsum og fælleskaber 

mangler å og grønne landsk-
absflader

grønne fællesarealer

private haver

belagte stræder

torv

delvist belagte flader

boliger GÅRDEN

madklub
børnepasning

naboskabet 
over hækken

værktøjsfællesskab

køkkenhave og drivhus

fælles arbejdsdag

grill og spisepladser

afffalshåndtering 
kompost

vaskeri

bofællesskab

ÅRSLEV /SDR. NÆRÅ

ÅRSLEV NY BYDEL

BOLIGEN
terasse

vinterhave

privat have

KLYNGEN

ressourceplads
(nærgenbrug, byttecentral)

cykelværksted

lokale traditioner, 
fastelavnsfest, høstfest mv.

delebiler
gæsteparkering
opladningsstation el-biler

dyrehold
 (biavl, kaniner, høns, geder)

legeplads

frugtlund

udekøkken, 
rygeovn

værkstedfaciliteter

festtelt

fællesspisning

fælleshus, 
storkøkken,
festlokale

gæstebolig

Fødevarefællesskab

besøgsordning

sportsturnering, 
sæbekasseløb, 
melodi grandprix

høstfest

voksenlegeplads
dagpleje/legestue/lektiehjælp/
børnepasning

rekreative opholdsarealer

udflugtsmål 
(fugletårn, svævebane, picnicflade mv)

Skt. hans - bål

Nyttehaver/skolehaver
Spejderlejr

fælles fødevareforsyning

 naturlegeplads

læringsrum i 
naturen

friluftsteater

lokale traditioner 
bøgefest, æbledag,
skolernes motionsløb

udendørs 
gymnastikopvisning

kælkebakke

bevægelsesruter i landskabet

bilvask

Fællesskaber i forskellig skala

bålhytte

sikker cykelforbindelse

gårdsalg

multisal

1959459 Vandkunsten / Fremtidens Forstad Årslev-Sdr. Nærå_Fase 2



3 bytorve/ 
Hver klynge har et centrum - et mindre bytorv - hvor et net af 
bystræder og forbindelsesveje mødes. Stræderne og torvet er 
klyngernes offentlige rum og alle bystræder har forbindelse 
direkte ud i landskabet.  Torvenes karakter afspejler det 
landskab klyngen relaterer til (hhv. bakke, å og skov) .  Alle 
bytorve har et fælleshus med fælleskøkken/spisning, fælles 
fødevareforsyning, gårdsalg/værkstedsfaciliter/multisal, 
gæsteboliger, byttecentral , fælles udearealer, en legeplads, 
delebilsparkering opholdsarealer mv. Som i Polymeren 
er beboerne i de forskellig klynger med til at sætte deres 
prægpå de aktiviteter og faciliteter der knytter sig til de nære 
fællesskaber. Hvor stræderne møder landskabet placeres 
fælles grønne rekreative funktioner som bålplads, dyrehold, 
bærbuske, dyrkningshaver, ridefold, børnenes dyremark osv.

Grader af private uderum

Offentlig gaderum og torv

Semiprivate gårdrum 

Private have med hække, hegn og mure

Type af belægning

Stræder - markveje

Torv og gader  - hård belægning

Gårdrum - permabel belægning og græsflader

terrasse
fælleshus

gårdudsalg

vejsideparkering

cykelparkering
cykelparkering

rampe

terrasse

elbiler

adgang til 
gårdrum

terrasser

gadetræer

felleshus/
værksted

BYTORV 
BAKKEDRAGET

gårdrum

forhave

træer

træer

kantzone

kantzone

ophold og leg

trappe til ophold

trappe til ophold

forzone

terrasse

Bakkedraget planudsnit 1 : 300
bytorvet og Årslev Ny Byvej  

 >
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gadekær

rensning af vand

naturskole

byggelegeplads

samlingsplads
byens fælled

fugletårn

bistader

skolehaver

pavillion/
overdækket bålplads

eg

eg

eg

eg

eg

ophold

eg

haletudsebro

shelter

delebiler

hoppesten

eng

eng

gårdsplads

marked
legeplads

forhave

fællesareal

fællesareal

fællesareal

bærbuske

bærbuske

bærbuske

have

have

have

parkeringsudlæg

parkeringsudlæg

parkering

parkering

parkering

parkeringsudlæg

eksisterende å

parkeringsudlæg

dobbelthus

ældrebolig

parcelhus

ungdomsbolig

rækkehus
kombinert parcelhuse

og rækkehuse

fællesdyrkning

leg

fællesdyrkning

sandkasse

kaniner

ophold

parkering

grøft

grøft

grøft

grøft grøft

grøft

vandgangen

bro

bro

junglebro

svævebane

bålplads

bålplads

pælesti

vådeng

vådeng

balancegang

ophold

ophold

ophold

frugtlund

supercykelsti

supercykelsti

leg

leg

leg leg

leg

leg

leg

cykelsti

ridebane

supercykelsti

børnenes dyremark

bro

vådeng

vådeng

grønt lar landskab

grønt lar landskab

grønt lar landskab

grønt lar landskab

grønt lar landskabgynger

grønt lar landskab

grønt lar landskab

grønt lar landskab

fællesgrill
 solnedgangsplads

grønt lar landskab

syrenhegn

syrenhegn

syrenhegn

syrenhegn

grønt lar landskab

grønt lar landskab

grønt lar landskab

polymeren

skole

portalenVindinge ådal

fælleshus

fælleshus

fælleshus

bytorv

bytorv

bytorv

hestefold

bofællesskab

BAKKEDRAGET

Å DALEN

SKOVBRYNET

At bo i landskabet/ 

Med de åbne landskabskiler og portalen som et 
samlende fælleskabsrum, har Å-dalen et stort potentiale 
som overgang mellem den eksisterende by og de 
nye bydele placeret umiddelbart syd for åløbet.  Et 
attraktivtnaturområde med store rekreative værdier, der 
både adskiller og sammenbinder det ’nye’ og det ’gamle’ 
– vi tror på at det kan blive særligt og meget værdifuldt 
for en fremtidig bosætning.

Snit 1 : 500

Skovbrynet planudsnit 1 : 300
boliger i landskabet  

opdateres  

landskabskile

parcelhuse

BOLIGER I LANDSKABET 
SKOVBRYNET

have

have

terasse

terasse

stræde

rækkehuse

rækkehuse

manøvreareal

fælles dyrkningsarealer

plantekasser

trappe

trappe

ophold og leg

sandkasse

vinterhave

vindfang

dobbelthus

LAR-landskab

grøft

parkering

cykelparkering

depot

parkering

rampe

rampe
a�ald

gårdsplads

Udsnit af rejst plan

 >

Udsyn fra  torv og stræder

Udsyn fra gårdrum

Udsyn fra  torv og stræder

Udsyn fra gårdrum

Visuelle forbindelser til det åbne landskab

referencer / egne pojekter
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At følge cirkulære principper behøver ikke at føre til den store 

revolution af bygningernes udseende, om end potentialet for 

en styrket identitet er til stede. Vi vil gerne igennem følgende 

virkemidler skabe den bedste balance imellem fynsk identitet og 

de motiver, der typisk ledsager cirkulært byggeri, således:

1. Byggesystemer, der muliggør adskillelse af komponenterne, når 

bygningens levetid er forbi. Alle byggesystemer, der er baseret på 

træ – tømmerkonstruktion, præfabrikerede moduler, massivtræ 

– er altid adskillelige – særligt med brug af skruer i stedet for søm. 

Ved at arbejde omhyggeligt med elementernes proportioner 

og samlingsdetaljer kan systemet udnyttes arkitektonisk til at 

opnå profileringer og reliefvirkning i facaden. Bygningerne i 1-3 

etager og en grundhusdybde på ca. 9m gør det muligt at fravælge 

betonbyggeri med støbte samlinger. 

2. Enkel geometri og homogenitet i hulsætning, moduler og 

generelt anvendelige komponentformater med henblik på at 

opnå størst mulig sandsynlighed for direkte genbrug. Disse 

karaktertræk udviser et overraskende sammenfald med den 

rationelle, lavmælte arkitektur, der kendes fra Fyns mange 

historiske bygninger.  Cirkulær arkitektur er nemlig klassisk 

arkitektur!

3. Facadesystemer med lang holdbarhed og høj 

genanvendelighed: Der kan være tale om tegl med kalkmørtel, 

træ, cementfiber, naturskifer, genbrugte materialer eller 

ophængte tegl. Sidstnævnte er blevet en megatrend pga. høj 

kvalitet til relativ lav pris, men de færreste ved at Vedstårup 

teglværk (nu Strøjer) som de første producerede skærmtegl i 

gult tegl til DTU i 80’erne. Uanset om der anvendes tegl eller andre 

materialer er det demonterbare ophængsprincip afgørende. 

Ophængsprincipperne kan udgøre en smykkeagtig ornamentik, 

der kan tilføre bebyggelsen identitet.

4. Holdbarhedsforøgende byggeprincipper: Smuk arkitektur 

udgør i sig selv den bedste garanti for holdbarhed. 

Facadematerialer differentieres så de mest holdbare materialer 

placeres, hvor påvirkningen fra vejr og bio-miljø er størst. 

Beklædninger opdeles så de mest belastede partier kan udskiftes 

separat.

5. Materialer egnet til genbrug, re-cycling og up-cycling: 

Materialer og komponenter, der ikke kan nedbrydes til rene 

råmaterialer fravælges til fordel for rene og veldeklarerede 

materialer: Tegl, træ, metaller, glas, cement, sten, asfalt 

mv. I både interiør og eksteriør anvendes løsninger, der 

minimerer nødvendigheden af fugematerialer, maling og 

imprægneringsmidler. 

6. Materialer med potentiale for smuk patinering og beriget 

identitet: Materialers værdi kan forøges igennem påvirkning fra 

brug og vejr, såfremt de ophober historie uden at nedbrydes 

teknisk. Dekorativ overfladeprægning kan tilføre materialer en 

stærkere identitet, der øger sandsynligheden for genanvendelse.

Se tillige under afsnit om arkitektur.

Bæredygtighed/
byggeri efter cirkulære 
principper

tårn
3-5 etager

6-10 boliger

rækkehuse
2-3 etager

3 boliger

dobbelthus
2 etager
2 boliger

rækkehuse
2-3 etager

4 boliger

villa
3 etager

1 bolig

T-hus
2 etager

1-3 boliger

gårdhus
1 etage
1 bolig

japansk gårdhus
1 etage
1 bolig

pæleboliger
1-2 etager
1-3 boliger

fælleshus
1-2 etager

fuglekikkertårn

renovation

drivhuse nyttehaver frugttræer bålplads kunstinstallationpicnicplads P-plads

villa
2 etager

1 bolig

labyrint dyrefold minizoolegeplads

tårn
3-5 etager

6-10 boliger

rækkehuse
2-3 etager

3 boliger

dobbelthus
2 etager
2 boliger

rækkehuse
2-3 etager

4 boliger

villa
3 etager

1 bolig

T-hus
2 etager

1-3 boliger

gårdhus
1 etage
1 bolig

japansk gårdhus
1 etage
1 bolig

pæleboliger
1-2 etager
1-3 boliger

fælleshus
1-2 etager

fuglekikkertårn

renovation

drivhuse nyttehaver frugttræer bålplads kunstinstallationpicnicplads P-plads

villa
2 etager

1 bolig

labyrint dyrefold minizoolegeplads

tårn
3-5 etager

6-10 boliger

rækkehuse
2-3 etager

3 boliger

dobbelthus
2 etager
2 boliger

rækkehuse
2-3 etager

4 boliger

villa
3 etager

1 bolig

T-hus
2 etager

1-3 boliger

gårdhus
1 etage
1 bolig

japansk gårdhus
1 etage
1 bolig

pæleboliger
1-2 etager
1-3 boliger

fælleshus
1-2 etager

fuglekikkertårn

renovation

drivhuse nyttehaver frugttræer bålplads kunstinstallationpicnicplads P-plads

villa
2 etager

1 bolig

labyrint dyrefold minizoolegeplads

tårn
3-5 etager

6-10 boliger

rækkehuse
2-3 etager

3 boliger

dobbelthus
2 etager
2 boliger

rækkehuse
2-3 etager

4 boliger

villa
3 etager

1 bolig

T-hus
2 etager

1-3 boliger

gårdhus
1 etage
1 bolig

japansk gårdhus
1 etage
1 bolig

pæleboliger
1-2 etager
1-3 boliger

fælleshus
1-2 etager

fuglekikkertårn

renovation

drivhuse nyttehaver frugttræer bålplads kunstinstallationpicnicplads P-plads

villa
2 etager

1 bolig

labyrint dyrefold minizoolegeplads

tårn
3-5 etager

6-10 boliger

rækkehuse
2-3 etager

3 boliger

dobbelthus
2 etager
2 boliger

rækkehuse
2-3 etager

4 boliger

villa
3 etager

1 bolig

T-hus
2 etager

1-3 boliger

gårdhus
1 etage
1 bolig

japansk gårdhus
1 etage
1 bolig

pæleboliger
1-2 etager
1-3 boliger

fælleshus
1-2 etager

fuglekikkertårn

renovation

drivhuse nyttehaver frugttræer bålplads kunstinstallationpicnicplads P-plads

villa
2 etager

1 bolig

labyrint dyrefold minizoolegeplads

Reference  (Vandkunsten)
Lodde-princip som udstykningsprincip. Samme størrelse grund kan anvendes til forskellige boligtyper og 
antal ejere som eksempelvis: parcelhus, dobbelthus, rækkehuse,”boligtårn” mm.

Torvet i ”Skovbrynet” 
Vores bæredygtigheds strategi er klar. Byg bedst muligt, med den højeste arkitektoniske kvalitet på alle parametre. 
Undgå dårlige middelmådige kompromisser, men sigt i stedet højt og langt. Byer og bygninger der er elsket af mange, 
holder længe og er derfor i sin natur bæredygtige.  Bæredygtighed er ikke bare et ressourcespørgsmål - indtænk byliv, 
landskab, fællesskab og mangfoldighed ind i byudviklingen
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parcelhus 
dobbelthus

fælles gårdrum

grøft

egetræ

grøft

etageboliger

bolig optager terrænforskel

fælles gårdrum

etageboliger

vandopsamlingsbassin

bolig optager terrænforskel

gadeforløb langs å

forhaver ud til åen

fælles gårdrum

fælles gårdrum

2159459 Vandkunsten / Fremtidens Forstad Årslev-Sdr. Nærå_Fase 2

Snit gennem forbindelsesvej i Ådalen 1:300

Snit gennem gård ved større terrænforskel  1:300

Snit gennem landsabskile  1:300





>  Livstilsboliger 50+, Ry
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etape 2

etape 3

værkstedet &
byttebiks

delestuen 
& orangeri

Pergola

drivhus

urtehave

trækvogns parkering

trækvogns parkering

trækvogns parkering

“abrikos haven”

“blomme haven”

“figen haven”

“kastanje haven”

“vin haven”

åbning i mur

åbning i mur

værkstedspladsen

terasse

terasse

terasse

højbede

sti

sti

læsesal & 
gæstebolig

atelier spiseterrassen

delebil

fælleskøkken

etape 1
strædet

bulls bane
parkering

drivhus

Landsbyen / situationsplan

Etape 1:

samlet areal  = 3000m2
husdybde mellem 5m og 12 m 

parkering 1 pr. bolig
med mulighed for yderlig udlæg på 1 pr. bolig

boliger:  31 stk. i alt
(a)   5 stk. à 55m2 + 10 m2 fælles
(b) 14 stk. à  75m2 + 10 m2 fælles
(c) 12 stk. à  100 m2+ 10 m2 fælles

fællesareal i alt: ca 300 m2

Skoven

Byen

Pulsparken

Golfbanen

Plan 1:1000
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Fælleskabsprincipper  / grader af fællesskabet

Ankomst Stor - fælleskab Nær - fælleskab Hjem



35



36

Landsbyen / ankomst til strædet
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Nærfællesskab

Nærfællesskab _ Boligerne organiseres i nærfællesskaber om 3-6 boliger. Her deler man praktiske faciliteter som 

vaskemaskiner, sneskovle mv i et mindre rum der ligger som en del af det store fællesrum der ligger i direkte 

forbindelse med nærfællesskabet.

Delefaciliteter

Bevægelse _ Man ankommer til bebyggelsen fra vejadgang og parkering i vest, via bebyggelsens hovedstræde, hvor alle 

fællesfunktioner er placeret. Herfra forbindes de 5 nærfællesskaber i sløjfer

åbning i mur

smutvej

smutvej

åbning i mur

åbning i mur

åbning i mur

åbning i mur

åbning i mur

Strædet

ankomst

forbindelse til
næste klynge

forbindelse til
stisystem

Fælleshaven

Blommehaven

Abrikoshaven

drivhus

orangeri

petanque pergola

dyrkningsfællesskab

Grøn kile

Pærehaven

Vinhaven

Figenhaven

Struktur / Grøn hierarki og bevægelse

Grøn struktur _ Mindre have-fælleskaber, tematiske frugthaver centreret om et nærfællesskab; de større arealer 

findes i den grønne kile
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fælleskøkken strædet

ateliervindue

Landsbyen / snit

strøg //
alle sammen

klynge //
lidt sammen

fællesværksted //
meget sammen

grøn kile //
fælleshaver

åben mur  //
smutvej til naturen

vinterhave //
høstfest

baghaver //
delesko

snit 1:200
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Visualisering fra landskabet
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OvalenOvalen

Ovalen   
Værdiprogram for 
+55 bofællesskab   
i Roholmparken 

KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund, Albertslund Kommune, Realdania Januar 2019
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OvalenOvalen

ny indkørsel

+antennemast

indkørsel til nabo

minimum 10meter
lokalt 6meter

vinkelret på sti

plads

ny vej

have
7m dyb

hæk

have
5m dyb

hæk

ny vej

havehave

dyrkning

gårdrum

8 p-pl

20 p-pl

frugtlund

grussti

plads

plads

plads

hæk
grussti

18 p-pl

17 p-pl

NB! tegnes sammen med plads

drivhus

NB! tegnes sammen med sti

drivhus

drivhus

skur/lade
overdække

pavillon

trappe til 1.sal

abildgård

DEN IN DRE H AV E

s eniorb ofæ lless k a b r oholm par ken KAB  
bebygg els es plan, Tegne st uen Vand ku ns ten

21.november 2018

Bebyggelsen  
og kvarteret  
Ovalen opføres i Roholmparken, der samtidig udvikles til en bydels-
park. Nærmeste nabo bliver et andet seniorbofællesskab, der opføres 
af den private ejendomsudvikler Propreco. 

Ovalen viderefører i sin form det landskabelige greb fra Roholmparken, 
der oprindeligt blev tegnet som en række grønne ovale rum omkranset 
af træer. Ovalen omkranser et stort, grønt hjerte, der er bofælles-
skabets største fællesrum. Langs ydersiden af Ovalen har hver bolig i 
stueetagen en privat have og boligerne på første sal en altan. 

Fælleslokalerne er placeret sådan, at de kobler bebyggelsen til om- 
givelserne. Det største fællesrum, cafeen, ligger ud mod en kommende 
plads, syd for bebyggelsen. De øvrige fællesrum ligger ud mod stien og 
parken. For alle fællesrum gælder det, at facaden kan åbnes op, sådan 
at fællesskabet kan trækkes udenfor og man kan invitere naboerne 
indenfor til fælles aktiviteter på tværs i kvarteret. Elevatorer er også 
placeret i portene, så adgang til første sal sker herfra.  
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OvalenOvalen

Boligerne  
og fællesskabet  
Ovalen er tegnet til at rumme et rigt hverdagsfællesskab. Fællesarealerne er ikke bare 
et sted, man går hen en gang imellem, men fungerer som en daglig udvidelse af ens 
bolig. Fællesrum er placeret ved portene, sådan at det er naturligt at falde indenfor på 
vej ud eller hjem. Post, vask og andre praktiske hverdagsfunktioner integreres også her, 
sådan at der skabes flest mulige anledninger til at hilse på. 

Den overdækkede passage rundt langs Ovalens inderside er den daglige røde tråd i  
fællesskabet. Ved hver lejlighed er en niche, hvor man kan trække en bænk eller et 
par stole ud, nyde morgenkaffen eller en avis. Det skaber hilse-på-situationer og det 
fællesskab, der bare handler om at være ”lidt sammen”. Alle boliger har ankomst fra 
gårdrummet og der er visuel kontakt hele vejen rundt. Det store fællesskab, hvor alle 
er sammen, er altid klar til at blive aktiveret, men man kan også bare være sig selv, når 
man har lyst til det. Fællesrummene er indrettet, så de understøtter de mindre tætte 
fællesskaber, men også sådan at det er oplagt at tage avisen, arbejdet, kaffen og andre 
private gøremål ud blandt andre.  

Fællesskabets graduering
Privat og offentlig

Altan & Have

Privat
Bænken ved entreen

Lidt sammen
Fællesaktiviteter i fællesrummene

Tæt sammen
Haven og den fælles dyrkning

Alle sammen

Fællesskabets graduering
Privat og offentlig

Altan & Have

Privat
Bænken ved entreen

Lidt sammen
Fællesaktiviteter i fællesrummene

Tæt sammen
Haven og den fælles dyrkning

Alle sammen

Fællesskabets graduering
Privat og offentlig

Altan & Have

Privat
Bænken ved entreen

Lidt sammen
Fællesaktiviteter i fællesrummene

Tæt sammen
Haven og den fælles dyrkning

Alle sammen

Fællesskabets graduering
Privat og offentlig

Altan & Have

Privat
Bænken ved entreen

Lidt sammen
Fællesaktiviteter i fællesrummene

Tæt sammen
Haven og den fælles dyrkning

Alle sammen

dyrkning

gårdrum

plads

drivhus

drivhus

drivhus

skur/lade
overdække

pavillon

trappe til 1.sal

abildgård

diagram fællesskab
belagt zone

port

port

port

fælleshus

stueetagen
det bløde rum

fælleshaver
/dyrkning

frugtlund

hverdagsmødet

zone til møblering/
terrasse

parkering
det grønne
trærum

flexrum

cafeen
-byder kvarteret
indenfor

det hårde rum

naboskab

forbindelse på tværs

Stueetagen 
Fælleskab belagt zone

Alle sammen 
Haven og den fælles dyrkning

Tæt sammen 
Fællesaktiviteter i fællesrummene

Lidt sammen 
Bænken ved entreen

Privat 
Altan og have
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OvalenOvalen

Den grønne gård   
I den grønne gård er der er plads til at dyrke grønt, urter, blomster. Der er frugttræer 
og buske. Drivhuse, pavilloner, pergolaer og lune kroge. Der er udsyn til gården fra 
alle boliger og livet i fælleslokalerne kan trækkes ud i gården. Cafeen har en stor 
terrasse med udekøkken og et drivhus med urter til madlavning. Gulvet i det hårde 
rum fortsætter ud i gården til en udendørs arbejdsstation, hvor man kan reparere 
en cykel, lave håndværk og reparationer, bygge en sæbekassebil eller et bistade og 
tusind andre ting.  

Fællesrummet

Fællesskabet er altid nærværende. 
Også når man bare vil nyde en kop 
kaffe på bænken ved sin bolig

Cafeens facade kan åbnes op 
og livet trække ud i gården
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Ovalen

Cafeen    
Cafeen ligger ud mod den nye kvartersplads syd for Ovalen. 
Facaderne mod gården og pladsen kan åbnes op og livet træk-
kes ud på terrasserne. Cafeen er indrettet som bofællesska-
bets daglige mødested med caféborde, bløde møbler, arbejds-
kroge, et godt bordtennis eller bordfodboldbord, fælles aviser 
og magasiner. Man kan lave mad sammen i køkkenet. Der er 
toiletter og plads til et mindre fælles vaskeri. I hverdagen er 
cafeen indrettet til samvær i mindre grupper. Hvis alle beboere 
skal samles fx til en julefrokost sætter man borde op til fest.         















>  BYGGEFÆLLESSKABER ?

’Byggefællesskaber’ består af interessenter, som gerne vil erhverve en ejendom i byen, men som ikke kan
klare finansiering af en bolig på dette sted.  
De tyske byggegruppeprojekter har vist sig at være 10 til 30 % billigere end sammenlignelige
developerprojekter. 
Fra disse besparelser profiterer især familier med små børn, som ellers ikke kan finansiere deres
familievenlige boliger i den passende størrelse i byer.
 
 I Berlin stiller kommunalbestyrelsen i forøget omfang grunde til rådighed, men til forskel fra Tübingen
hovedsageligt til markedspriser. (I Tübingen erhverver kommunen grunden og sælger til en pris under
markedsprisen for at understøtte byggegrupper særligt.)
Berlins kommunalbestyrelse ser især sociale fordele i dannelse af naboskaber og initialvirkninger for
områderne. Kommunalbestyrelsen understøtter byggegrupper bl.a. med brochurer,
informationsforanstaltninger, internetplatform og projektbørs. Projektbørsen bliver afholdt over to dage en
gang om året, hvor byggegrupper søger medlemmer. 
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