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Situa�onsplanskitse 

Vådområdet er bebyggelsens  
omdrejningspunkt 

Karakteristika 
• Bebyggelsesplanen er organiseret omkring det beskyttede 

vådområde 

• Boliggaderne løber radiært ind til den promenade, der forlø-
ber omkring vådområdet – og som udvider sig til egentlige 
’pladser’ ved vådområdets vestlige kant 

• Fælleshus/beboerlokaler foreslås placeret i en bygning vest 
for vådområdet med kontakt til pladsen mod syd – og gerne 
helt ud til vandet mod øst. 

• Der anvendes en facadetype, der adskiller sig  fra facaderne i 
delområde 5 – se også nedenfor 

• Halvprivate kantzoner overalt mellem bygningsfacade og det 
offentlige gaderum 

• Bebyggelsen sammensættes af ca. 50 % tæt/lav-rækkehuse i 
to etager og 50 % etageboliger i to etager. Etageboligerne vil i 
stueplan have indgang direkte fra gadeniveau og på 1. sal 
have adgang via egen udvendig trappe fra gadeniveau. 

Delområde 2 har dårligere funderingsforhold, når vi nærmer os det 
beskyttede vådområde. Det kan presse projektøkonomien, og vi 
overvejer derfor en mulig billiggørelse ved brug af lette bygnings-
konstruktioner med træbaserede kassetter til facader og etagedæk. 
Facadebeklædningen kan i så fald som eksempler være sort eller 
grå naturskifer, sorte fibercementplader, træbeklædning eller faca-
depuds. Traditionelle murede facader er dog også stadig en mulig-
hed. 

Oplæg til lejlighedsfordeling: 
Som i delområde 5 lægges hovedvægten på trerumsboliger, der 
erfaringsmæssigt er mest efterspurgt, samt et mindre antal torums- 
og firerumsboliger.  
Også her lægger vi op til et antal etrumsboliger på max 40 m2.  

Der bygges i alt 6.200 m2 med følgende forslag til lejlighedsforde-
ling: 

• Etrums boliger: 8 stk. à 39 m2 

• Torums boliger: 8 stk. à 78 m2 

• Trerums boliger: 42 stk. à 87 m2 

• Firerums boliger: 13 stk. à 113 m2 

Desuden etableres der fælleshus/beboerlokaler, ca. 200 m2. 
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EN BY FOR MENNESKER 
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Den gode by skabes i allerhøjeste grad i detaljen. Vi forbinder os 
naturligt til de steder vi færdes, når de fysiske omgivelser har rytme 
og variation og god stoflighed - som man fx oplever det i træ og 
smukt murværk. Vi stimuleres af kombinationen af forudsigelighe-
den i et mønster og den uforudsete variation.  

I Bavne Ager Vest vil vi skabe en by med variation og rytme, forud-
sigelighed og forandring i  den lille skala såvel som i den store. 

En halvprivat overgangszone mellem det private og det offentlige 
rum er et de stærkeste virkemidler, når man vil skabe trivsel og fæl-
lesskab i en boligbebyggelse. Overgangszonen er det sted, hvor vi 
kan sætte vores personlige aftryk med ting, udemøbler, krukker og 
planter - og dermed sætte et personligt aftryk, som aldrig kan op-
nås med planlægning.  

I Bavne Ager Vest prioriterer vi kantzonerne, og vi flytter bilerne ud 
af bygaden, så vi kan skabe intime gaderum på de gåendes præ-
misser.  

 

Herover: Brede kantzoner i Kartoffelrækkerne, København Ø  

 
Herunder: Smal kantzone i Brumleby, København Ø  

Kantzoner Varia�on og gentagelse Eksempel på gennemarbejdede detaljer (KHS/MLRP) 



STRUKTURPLANENS GRUNDELEMENTER 

Trærækkerne som landskabsmarkør 
Vi markerer bebyggelsens kanter mod vest, og viser det S-formede 
forløb af stamvejen igennem området, med rækker af lindetræer, 
der med tiden bliver høje og kan ses på lang afstand. 

Intime gaderum  
Vi lader de parallelle husrækker, der danner intime gaderum i en 
skala, der passer til gående og cyklende, være hovedprincippet for 
bebyggelsesplanen.  

Kantzoner 
Vi etablerer halvprivate kantzoner i 3-4 meters bredde overalt mel-
lem bygningsfacaderne og det offentlige gaderum. Kantzonerne 
inviterer beboerne til at opholde sig i gadens rum, men på deres 
eget domæne – hvilket i høj grad styrker den sociale kontakt og 
øger trivslen. 
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