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introduktion

Området som det ser ud i dag, set fra sydvest

Området Trylleskov Strand

Solrød Byråd har besluttet at udvikle den tidligere Jernvejsgårds jorde til 
en helt ny bydel. Bydelen hedder  ”Trylleskov Strand” .
Arealet er 37 ha, det vil sige 370.000 m2 stort og ligger mellem Karlstrup 
Strandvej,
Cementvejen og Køge Bugt Motorvejen. Desuden gennemskæres arealet 
af Køge Bugt Banen.
Der vil blive etableret en 9 m høj beplantet støjvold langs motorvejen for 
at fredeliggøre området.

Arealet har hidtil været anvendt til landbrug, men ligger nu brak. Bortset 
fra træplantningen omkring den nedrevne Jernvejsgård og lidt buskads 
omring	to	mergelgrave,	findes	der	ikke	markant	eller	bevaringsværdig	be-
plantning i området. Arealet er let kuperet med en højdeforskel på 2 m fra 
den nedrevne gård ned til Markstien.
Området ligger naturskønt med Stranden og Trylleskoven mod øst og de 
fredede moseområder  Karlstrup og Engstrup  Mose mod nordvest. 

Den nye Bydel
Den nye bydel ”Trylleskov Strand” skal være en ny type haveby. Bebyg-
gelsen samles på ”øer”, som ligger let hævet i det grønne bylandskab. Det 
grønne bylandskab skal mod strandvejen være inspireret af  Trylle-
skoven. Vest for banen skal landskabet være inspireret af mosen.

Bebyggelsen skal fortrinsvis være i 2 og 3 etager, og der skal være mu-
lighed for tagterrasser, altaner og gårdhaver.

Denne	måde	at	organisere	bydelen	på	har	flere	formål:
•	 Boliggrupperne	på	øerne	har	en	overskuelig	størrelse,	hvor	man		
 har mulighed for at kende sine naboer. Det giver tryghed og 
 fællesskab.

•	 Midten	af	boligøen	skal	være	et	mødested	og	legeområde	for		 	
 børnene. Boligerne, som fortrinsvis ligger på kanten af øerne kan  
 sikres privathed og de lange kig ud i landskabet.

•	 Det	rekreative	landskab	imellem	boligøerne	udformes	så	det	skaber		
	 mulighed	for	motion,	ophold	og	leg,	samt	byder	på	flest	mulige			
 oplevelser. 

•	 Bylandskabet	som	skal	være	inspireret	af	den	omkring	liggende		
 natur, skal også være levested og faunapassage for fugle og   
 smådyr der naturligt lever i området.

Bydelen skal rumme op til 750 boliger. Heraf skal 75 være parcelhuse, 
og resten skal være tæt-lav og etageboliger. Her i blandt skal der både 
være senioregnede boliger og ungdomsboliger. Der skal opføres en skole 
og SFO til 300 børn med multihal og en integreret daginstitution til 100 
børn.

Formål med Kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet skal sikre, at de overordnede visioner fra struk-
turplanen fastholdes og realiseres. I foråret 2007 er der udarbejdet en 
lokalplan for Trylleskov Strand, med generelle bestemmelser for hele 
bydelen og særlige bestemmelser for de første 40 parcelhuse. Lokal-
planen fastlægger en basisstandard for området, og kvalitetsprogrammet 
supplerer denne på de vigtigste områder ved at angiver det kvalitetsniv-
eau der ønskes for bebyggelsen, friarealer, veje og parkering. 

Kvalitetsprogrammet skal fastlægge den kvalitet, puls og stemning og de 
herlighedsværdier, som både kommunen og kommende beboere og byg-
herre ønsker sig. Det skal inspirere investorer og rådgivere til at tænke 
de enkelte bebyggelser ind i en helhed, så området samlet set opnår stor 
herligheds- og attraktionsværdi.
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[Mosekonens bryg er et gammelt begreb for en art tåge, der op-
træder i det sene efterår ved tusmørke, når det er vindstille og 
en varm dag følges af pludseligt temperaturfald. I dalsænknin-
ger, lavninger, moser og på fugtige enge ligger da vandmættet, 
varm luft, og den nedfaldende kolde luft kan lægge sig som et 
låg ovenpå. Man ser en kompakt, mælket tåge op til knæhøjde. ] 

Landskab
Landskabet,	hvori	bebyggelsen	flyder	i	form	af	bo-
ligøer. Landskabet opfattes som det ’kit’ der binder 
bydelen sammen til et hele. 

Landskabet skal tilbyde varieriende rekreative ople-
velser for borgere. 

>> Bydelen etableres med den enkelte bolig og 
boligø i tæt relation til naturen. Min 35% af Tryl-
leskovsområdet etableres som fælles rekreativt 
landskab.

>> Landskabet etableres som et blandingsland-
skab, hvoraf hovedkarakteren er: 1/2 etableres 
som	åbne	flader	bestående	af	fælledgræs,	1/4	
bestående af kratbevoksning, og en 1/4 af vandtå-
lende halvgræsser, siv og rør.

>> Ved etablering af lavninger med moseka-
rakter, prioriteres etablering af vandelementet 
i det centrale område højest.  

>> Afstanden mellem boligøerne etableres 
ikke mindre end 20m.

>> I landskabet etableres en mose/vandlege-
plads. Udformning og placering sker i samar-
bejde med skolen. 

>> Landskabet opfattes som et stort lege/
oplevelsesområde, dvs. at der ikke etableres 
egentlige legepladser eller andre faste anlæg 
i landskabet, ud over de i dette Kvalitetspro-
gram nævnte ting. Dvs. hovedstier, trampe-
stier og træbroer. Dette skal sikre maksimal 

biologisk mangfoldighed i området. 

>> Alt regnvand fra boligøerne opsamles og 
føres ud i det fælles rekreative landskab. Det 
er ønskeligt at også regnvand fra veje opsam-
les og føres ud i landskabet i det omfang det 
er teknisk muligt.

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser
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Bolig-ø
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Vandelement
Etablering af et vandelementet i Trylleskov 
Strand har ud over et miljømæssigt sigte, 
også det formål at maksimere områdets her-
lighedsværdi.

Vandelementet	skabes	ved	at	lade	alt	overfla-
devand	opsamle	fra	tagflader,	belægninger	og	
veje i hele området, for at føre vandet til lav-
ninger mellem boligøerne. Hvis muligt tilføres 
vand fra kalkgraven til området. 

Udledning af vand til lavninger sker i jordlagte 
rør, primært fra boligøerne, således at der sker 
en koncentration af det opsamlede regnvand i 
det fælles rekreative landskab. 

>> Håndtering	af	overfladevand	i	Trylleskov	
Strand skal ske med henblik på maksimering 
af de rekreative og miljømæssige gevinster i 
boligområdet.

>> Vandelementet udformes således at der 
skabes et system af vandsamlende områder 
med foranderlige vandspejle der ændrer sig 
efter årstid og nedbørsmængde. 
     

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

Snit

Plan

vandelement

umiddelbart efter regnskyld

efter en halv dag

efter to dage

forandring

Diagram til højre viser princip for vandspejle 
i bydelen. Fordybninger i terræn bliver fyldt 
op af overfladevand fra tage og belægninger, 
for med tiden at fordampe og infiltrere. 
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Vådengen
Gennem vådengens grønne lomme løber hoved-
stien, der ved at koble sig op på områdets øvrige 
stisystem, sikrer at man uhindret kan bevæge sig 
gennem smukke forskelligartede landskabsrum  
fra kalkgraven gennem mosen og den nye bydel 
til Trylleskoven og stranden.

Vejene i området er udlagt så vådengen kan 
strække sig fra den eksisterende mose og næ-
sten helt op til stationen uden skæring med 
vejnettet.
Dette	sikrer	samtidigt,	at	flest	mulige	øer	ligger	
med frie kanter ud til det rekreative landskab. 
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Et kig ned gennem en af hovedudsigtskilerne
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Staudegræsser, siv og rør
På overgangen mellem de vandelementets 
periodevis våde og delvist våde områder, vil 
der med tiden dannes rør, siv og andre fugtig-
hedstålende plantesamfund. Denne udvikling  
understøttes ved at plante sammenhængende 
kolonier af halvgræsser og andre vandtålende 
urtearter. Det kan f.eks. være star, iris, strud-
sevinge, bregne og rørgræs.

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

beplantning

iris

bregner rør

star
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vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

Fælledgræs
Fælledgræs er en robust vegetation der dan-
nes ved vedvarende slid efter græssende dyr 
eller menneskers brug. Her nok mest det sid-
ste. De steder hvor det slides mindst, vil græs-
set blomstre, og naturligt hjemmehørende 
vilde urter vil etablere sig. 

Græsset plejes ved slåning en til to gange om 
året. I takt med udbygning af området, vil 
græsset blive slidt, de steder hvor færdslen er 
størst, og der vil dermed dannes trampestier.

Det anses som en stor kvalitet for brugere af 
området, at trampestier med tiden dannes de 
steder hvor behovet opstår. 

Trampestier kan forstærkes ved udlægning af 
flis	eller	grus,	men	bør	i	reglen	ikke	befæstes.

beplantning

græs med vildkørvel

græs med potentilarter

fælledgræs i forgrunden
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vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

Krat
I de mest tørre områder etableres kratbevoks-
ninger, bestående af større sammenhængende 
beplantninger. 

Krattet betår af fugtighedstålende pionerarter, 
så som birk, pil, el, ask, slåen og tjørn. Arter-
ne vælges så der skabes størst mulig variation 
i mellem de enkelte kratområder. Variatio-
nen kan bestå i løvfarve, udspringstidspunkt, 
højde, tæthed, grenstruktur mm. For at opnå 
den størst mulige variation består de enkelte 
kratområder af blot én eller to arter.

Planterne udvælges så de uden omfattende  
pleje holder sig i en højde på 1 til 5m. 

beplantning

spydpil pil træbro gennem lønnekrat

tjørn slåen

birk dværgbirk

K
V

P

2010



15

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

Beplantning langs boligområdets kant
Trylleskovens karakteristiske fyrretræer træk-
kes ind i det nye boligområdes østlige side, og 
rundt langs kanten. Boligerne langs Karlstrup 
Standvej vil da ligge i kanten af en fyrretræs-
lund. Foruden fyrretræerne plantes der også 
lærk. 

Trækanten ændrer gradvis karakter fra fyr-
retræerne ved Trylleskoven i øst til en blandet 
skovbeplantning af Lærk, skovfyr, vortebirk, 
vintereg og bævre asp ved støjvolden og Fire-
mileskoven i vest. 

Aptering
Ved udformning og placering af bænke mm. 
tilstæbes et design med et arkitektonisk bear-
bejdet naturpræg.

beplantning

boliger i fyrrelund

kogler fyrretræer

bænk af egestamme sten kan også bruges til siddeplads

lærkekogler
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træbroer 
De befæstede hovedstier forbindes med træ-
broer over de vandsamlende lavninger i områ-
det. Broerne kan forstærkes med stålriste i det 
omfang det skønnes nødvendigt i forhold til 
fremtidig drift og vedligehold af stierne.  Broer 
og stier placeres kun akurat så højt at de ikke 
oversvømmes. 

Et centralt sted i boligområdet etableres ekstra 
træbroer til en vandlegeplads. 

Hovedsti
Hovedstier etableres med asfaltbelægning. 
Eventuel nødvendig opdeling af stier i en cyk-
kel og en gangsti, markeres med forskellig 
asfaltoverflade	og/eller	blanke	markeringssøm.

Trampesti
Øvrige stier i området vil bestå af trampestier 
der opstår i takt med udbygning af området. 
Trampestierne kan i det omfang det skønnes 
nødvendigt,	befæstes	ved	udlægning	af	flis	
eller grus. Der tillades periodevis oversvøm-
melse af trampestierne.

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

 ca. 1,00 m

træbroer & stier

gangbro ved vandlegeplads ved gangbroer kan der etableres sidde-
plads

gangbroer ved hovedstier kan suppleres med 
stålriste, hvorved vedligehold og fremkom-
melighed sikres

gangbro udføres så lavt over terræn som muligt

trampesti opstår ved hyppig færdsel
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 2,80 m
trampesti / grus el. flishovedsti /asfalt
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vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser
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staudegræsser
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gangbroer

staudegræsser

vandelement fælledgræs fyrrelund krat

vejbelysningstier pladsbelysning gangbroer

gangbroer

staudegræsser

Generelt
Da der er tale om et boligområde, hvor der til-
stræbes en høj grad af ”kontakt med naturen”, 
er det hensigten kun at etablere den allermest 
nødvendige belysning, af hensyn til de rekrea-
tive oplevelser der bliver mulighed for. 

Der etableres ikke belysning ud over den ne-
denfor beskrevne.

Cykel/gang-stier
En eller to hovedstier befæstes, og de belyses 
kun i det allermest nødvendigt omfang (lavt 
belysningsniveau). 

Belysningen etableres med et lavt lyspunkt, 
dvs. i ½-1m højde, og således at det giver 
nødvendig oplysning af belægningen, samt  
ledelys der letter orienteringen. Det er øn-
skeligt  at lamperne ikke placeres langs hele 
stien, men blot på strategiske steder i mindre 
klynger.

Trafikveje
Belyses til normalt belysningsniveau. Lokalveje 
på de enkelte boligveje belyses i ht. en samlet 
belysningsplan for pågældende boligø.

Byfladen
Der etableres pladsbelysning, primært med 
oplysning med terrænspots. Belysning har-
moniseres med samlet plan for belysning af 
skole/institutionsområdet. 
Belysningen	på	byfladen,	vil	være	med	til	at	
sikre sikkerhed og tryghed. 

belysning

Ved træbroer etableres belys-
ningen under trædækket. Ly-
set vil herfra strømme op på 
gangbroen, samt på diskret 
vis belyse belantningen under 
broen. 

belysning på byfladen vil primært bestå af terrænspots der vil oplyse 
beplantningen på pladsen
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nærhed til naturen

Byflade
I bydelens centrale område, anlægges i takt 
med byens udvikling en pladsdannelse, hvor-
om bydelens livgivende funktioner samles. Her 
etableres skole, institution, S-station, butik og 
liberalt erhverv i den takt det lader sig gøre.

Pladsen etableres i takt med udbygningen af 
Trylleskov Strand, ud fra et aditionsprincip, 
hvor der hele tiden lægges til og bygges ud 
efter en samlet arkitektonisk idé, som dels 
skal sikre kvalitet i de forskellige afsluttede 
etableringsfaser, og dels skal sikre en helhed 
når bydelen er fuldt udbygget. 

Pladsens funktioner
Foruden at invitere til ophold, etablere en 
pause på vejen, skal stationspladsen også løse 
en række praktiske funktioner. Vigtigheden 
af disse funktioner knytter sig til de forskel-
lige etableringsfaser. I starten er det vigtigt 
at der etableres et trykt og sikkert gennem-
gangsstrøg til skolen, samt at invitere til brug 
af skolens elever i eller udenfor skoletiden. 
Når stationen etableres, skal der etableres 
bilparkering, afsætningsplads for personbiler 
og busser, cykelparkering mm. Når området 
er fuldt udbygget, vil der være underlag for 
etablering af liberelt erhverv, samt dagligva-
rebutik, og der kan måske afholdes ugentlige 
eller månedlige torvedage. 

Den vigtigste funktion vil dog i alle faser, være 
at invitere til ophold for forbipasserende. 

byflade K
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STADIE 2:  Stationen har genereret mere trafik i området, der kan nu etableres liberalt erhverv og 
                 en dagligevare butik. Hver onsdagen er fiskemanden på pladsen for at sælge friske fisk.

STADIE 1:  Det meste af Trylleskov Strand er nu bebygget, og der findes befolkningsunderlag 
                 for etablering af en s-togstation. 
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Belysningen skal tilgodese både bilister, 
gående og cyklende for at skabe et trygt 
miljø.

20

Kriminalpræventive forhold i Trylleskov Strand
Omtanke i den fysiske planlægning af et boligområde og mulighed for 
gode fritidsaktiviteter for beboerne kan reducere kriminaliteten i lo-
kalområdet.
Med selve byplanen for Trylleskov Strand er der lagt op til, at der skal 
opstå sociale fællesskaber i bebyggelsen, som i sig selv vil betyde, at 
beboerne passer på hinanden.
Bebyggelsen er opdelt i overskuelige enheder, hvor man mødes på de 
forskellige ankomst- og opholdsarealer. Et fællesskab vil opstå i kraft af 
de enkelte grundejerforeninger, hvor man sammen skal vedligeholde 
de fælles anlæg.

Når man færdes rundt i området kan man vælge at gå igennem bo-
ligøerne eller spadsere og cykle på stierne i mellem boliggrupperne.

I begge tilfælde vil der være kort afstand til andre mennesker og vin-
duer, der vender ud til gangarealerne.

Krav til bygherrernes planlægning: 

Oversigtlighed:
Oversigtlighed skal være et nøgleord i detailplanlægningen af friar-
ealer, gangarealer og adgangsforhold. Belysningen skal skabe tryghed 
uden at området behøver være overbelyst:

Boligerne skal orienteres, så der er vinduer ud til de fælles anlæg.
Døde vinkler skal undgås.
Hoveddøre skal placeres, så man føler sig tryg ved at komme hjem.
Der skal være lys, der hvor lyssky ting kan foregå.
Det skal overvejes om beplantningen på sigt opretholder de gode over-
sigtsforhold.
”Oversigtlighed og synlighed i et by- og boligområde kan i sig selv 
virke forebyggende, fordi det øger opdagelsesrisikoen ved at udføre 
kriminalitet. Jo mere oversigtligt og synligt området er, desto mindre 
kriminalitet.
Citat: Det Kriminalpræventive Råd”

Kriminalpræventive forhold K
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Design:
Godt design og god vedligeholdelse er et signal om, at her passer vi 
på vores ting, og vi tolerere ikke hærværk. Fælles anlæg som contain-
erpladser, legepladser, cykelparkering og parkeringsanlæg skal være 
veldesignede, solide, vedligeholdt og ligge så beboerne kan holde dem 
under opsyn.

Designet på friarealerne må ikke være for låst. Der skal være mulighed 
for beboerne til at eksperimentere med omgivelserne.  Der skal være 
plads til kreativ indretning og brug af fællesarealerne. Det giver ejer-
skab og lyst til at passe på.

Stier:
Folk går der, hvor de føler sig bedst tilpas, og hvor der er den korteste 
afstand. Det kan være vanskeligt at forudse i alle detaljer i planlægnin-
gen. Der skal være åbenhed for at tilpasse stisystemet til det, der 
falder	beboerne	naturligt,	og	om	nødvendigt	at	flytte	et	par	lamper.

Lys:
Den rigtige belysning kan virke kriminalitetsforebyggende, og skabe 
tryghed, uden at den behøver være meget energikrævende. Placering 
af lamper og antallet af lyskilder bør derfor overvejes meget nøje, så 
den lige netop er i stand til at aftegne en person. Ofte giver det ud-
mærket tryghed med en lav lyspunktshøjde, så lamperne oplyser selve 
arealet uden at lyset genere inde i husene. 

Lys giver tryghed under halvtag, i kroge og på hjørner, hvor man skifter 
retning.
Glasdøre	til	rum	og	lokaler,	der	benyttes	af	flere,	giver	tryghed.
Der skal være lys ved fælles adgange.

Ansvar og barrierer: 
Der skal være klare grænser for hvad der er privat, halvprivat, halvoffentlige 
og offentlige områder. Der ved er det klart hvem der skal vedligeholde og 
hvem der ”bestemmer” på de pågældende arealer. Når grænserne markeres 
med barrierer som hegn, hække og mure har det en kriminalpræventiv ef-
fekt.

Beplantning:
Beplantning der er lavere end 0,5 m og træer der er opstammet til 2 m giver 
gode oversigtsforhold.

Trafiksikkerhed:
Oversigtsforhold skal være gode, så kørende og gående har visuel kontakt 
med hinanden.

Aktiviteter:
I de fælles friarealer skal der indbygges mulighed for aktivitet og leg for alle 
aldersgrupper. Når mange færdes i området, er der også mange til at holde 
øje og opdrage og være gode rollemodeller.

Offentlige anlæg:
For de offentlige anlæg som skole, institution og station med forplads, er det 
særligt påkrævet at have fokus på den nævnte forhold. De projektforslag, der 
bliver udarbejdet til offentlige anlæg, vil blive målt på disse parametre.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd.
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Kunst

Kunst i Trylleskov Strand
Det er vigtigt at have en samlet kunststrategi for 
området.
Kunst i den nye bydel skal være kunst, der 
skaber værdi i hverdagen. Kunsten skal helt 
fra planlægningsstadiet integreres i f.eks. ud-
formningen af pladser, veje, ankomst til bo-
ligøerne og belysning. Dels ved helt konkret 
at	finde	sin	plads	i	naturen	i	form	af	land-art,	
forgængelighedskunst, pavilloner m.m., men 
også i aktivitetsskabende funktioner som skater-
ramper, legepladser og sportsinstallationer.
Ved at give hverdagsfunktioner et kunstnerisk 
twist skabes en særlig stemning, som bliver 
kendetegnet for de nye byrum. Det vil give et 
kvalitetsløft til hele bydelen Trylleskov Strand. 
Samtidig vil en høj kvalitet af inventar og kunst 
i by og landskab være med til, at beboerne i 
højere grad tager anlæg og områder til sig, både 
i forhold til at bruge dem, men også i forhold til 
at vedligeholde dem.

Belysning som kunst:
Bevidst brug af belysning i byrum har et stort 
potentiale i forhold til at skabe identitet og 
stemning. Hvis der arbejdes innovativt/kun-
stnerisk med belysningen i et byrum, kan 
belysningen gå fra at være standardagtig og 
pragmatisk til også at indeholde en overrask-
ende og poetisk betydning.
Belysningen kan ligeledes være med til at under-
strege de forskellige årstider, særlige arrange-
menter	eller	specifikke	tidspunkter	på	dagen.
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Multifunktionel/integreret kunst:
I en ny bydel som Trylleskov Strand vil 
der med etableringen af alle de offentlige 
rum være mulighed for at nyfortolke alle 
de elementer, som et byrum består af. 
Kunsten kan f.eks. indtænkes så forskel-
lige funktioner kan sammenkobles på en 
ny og overraskende måde, f.eks. kunst i 
forhold til et vandspejl eller en sportsfunk-
tion. Samtidig kan kunsten integreres i 
byinventar hvor den bl.a. kan være med til 
at gøre velkendte funktioner som f.eks. en 
bænk mere multifunktionel. Ligeledes vil 
en nytænkning omkring brug af materialer 
i f.eks. belysning og belægninger m.m. 
være med til at skabe fornyelse i byrum-
met.  
  

Forgængelighedskunst:
Med Trylleskov Strands beliggenhed i 
et naturskønt område og med bydelens 
identitet som boligøer i et “vildt” landskab 
vil det være oplagt at drage kunsten ind i 
naturoplevelsen. Kunsten kan i denne form 
ses som en proces, som foregår over tid 
- den kan være årstidsbestemt. Element-
erne kan f.eks. være lavet af materialer fra 
stedet. 
I denne type projekter er der god mulighed 
for at inddrage beboerne i bydelen og evt. 
indføre årligt tilbagevendende traditioner. 
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Brugere

Boformer

Fællesskab

Senior- og ungdomsboliger 
Det tilstræbes at der opføres 100 
senioregnede boliger og 20 ungdoms-
boliger i området.

For at imødekomme og invitere en 
bred vifte af beboere skal bydelen 
kunne tilbyde boliger af forskellig stør-
relse, boliger særligt egnet til ældre 
eller unge, boliger som har forskellige  
udearealer,	boliger	i	flere	plan,	meget	
eller lidt nabofælleskab, boliger som 
spænder over hele vores livscyklus.

Ved dannelsen af en ny bydel er det 
vigtigt at sikre en stor mangfoldighed 
af beboere, for at opnå et levende og 
inkluderende boligmiljø. Det er der-
for vigtigt at kunne tilbyde forskellige 
boligtyper samt oplevelsesrige omgiv-
elser. 

Undersøgelser har vist at boligom-
råder på omkring 30 boligenheder er 
velfungerende fordi de skaber tryghed, 
trivsel og mulighed for fælleskab. Det 
er samtidigt vigtigt at fællesskabet er 
en mulighed og ikke noget påtvunget. 
Der er derfor lagt vægt på, gennem 
forskellige boligtypologier på øerne, 
at der kan opstå forskellige grader af 
fællesskab.
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Østrukturen
Boligbebyggelsen ligges ud i det grønne fælles landskabsrum som en 
række øer let hævet på plinte over terrænet.
Hver ø er sin egen klynge af boliger, som øerne imellem varierer i an-
tal af beboere, boligformer, pladsdannelser og materialekarakter.
På denne måde opstår et mangfoldigt boligområde med mange lokale 
identiteter og intime byrum.
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Gavle

Facade

Hjørne

Lav kant

Afslutning mod landskabsrum
For at skabe variation, når man som beboer eller gæst bevæger sig 
igennem det store fælles moselandskab, er det vigtigt at de forskellige 
boligtypologier forholder sig forskelligt til øens kant. På denne måde 
opstår en spændende forskel mellem åbne og lukkede facader. Nogle 
gange  oplever man præcise kig ind mod øens midten, andre gange er 
øen mere løs i sin struktur og man får mange forskellige kig ind mod 
øens midte. 

Havekant
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Views fra eksisterende 
parcelhusområde. 
Fra Moseagervej og Hov-
gårdsvej sikres et vue fra 
det eksisterende parcel-
huskvarter ud gennem de 
nye fritliggende parceller.

Store landskabskig 

Kig fra den enkelte ø
Det skal tilstræbes, at der 
fra øernes lokale pladsdan-
nelser laves åbninger i hus-
rækkerne med kig ud mod 
det fælles landskabsrum. 
Det er vigtigt at åbningerne 
fortrinsvis etableres hvor 
der er mulighed for at se 
langt	ud	forbi	en	eller	flere	
andre øer.

Særlige sigtelinjer inde fra områ-
det mod Engstrupmose friholdes. 
For at sikre og forankre stedets 
identitet friholdes vue fra den fæl-
les ankomstplads ved skolen ud 
i landskabet mod mosen. Herfra 
opleves hvordan boligøerne ligger 
og	flyder	i	det	grønne	landskab.	
Fra den kommende station vil der 
være et langt kig igennem hele be-
byggelsen ud mod vådområderne 
og de kommende rekreative area-
ler på volden øst for motorvejen. 
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Fritliggende
Boligerne i havehus typo-
logien ligger med have på 
min. 2 hussider max. 4 . Ha-
verummet strækker sig fra 
ankomstplads ud mod øens 
kant. 

Lommen
Boligerne i domino typologi-
en har deres private uderum 
som lommer ud mod øens 
kant eller som tagterrasser i 
1. eller 2. sals højde

Differentiering af uderum
Med en hektisk hverdag har vi idag andre prioriteringer, hvilket bl.a. 
gælder for vores krav og ønsker til oplevelse og pasning af vores 
private uderum. Der er derfor lagt vægt på at skabe forskellige typer 
af uderum, som alternativer til den traditionelle krævende parcel-
hushave. Uderum med stor herlighedsværdi der er brugsvenlige og 
tilgodeser en moderne livsstil.

Tagterrasser
Boligerne i domino og kant-
hustypologierne har mulig-
hed for adgang til tagterras-
ser. For kanthusene gælder 
det at de nord- og østlige 
rækkehuse har adgang til 
tagterrasser.

28

På kanten
Boligerne mod syd og vest 
i kanthus typologien har 
deres private uderum på 
eller udover øens kant.  

For og bag
Boligerne i stribe typologien 
har 2 private uderum. Det 
ene haverum bliver forhaven 
ud mod den fælles ankomst. 
Den anden have grænser op 
til øens kant. 
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Boligøerne har et centrum - et grønt ankomstrum. 
Boligøens	ankomstflade	er	et	samlende	og	socialt	byrum	-	med	sin	
helt egen identitet. 
Ankomstrummenes karakter er forskellig og alt efter øens typologi 
udformes byrummet så det inviterer til ophold og leg, men 
samtidigt udfordrer vores sanser i materiale- og plantevalg. 
Det er her man står på rulleskøjter, laver hinkeruder og holder 
vejfest. 
Byrummene inviterer til uformelle møder i beboernes daglige 
færden og udformes så de er brugervenlige og trygge at færdes i. 

Det samlende pladsrum
Den lokale plads på havehu-
søerne er en samlende plads-
dannelse som kontrast til den 
traditionelle parcelhusvej. 

Det centrale pladsrum
Kanthusenes indre facader ska-
ber	et	præcist	defineret	centralt	
pladsrum, som skal fremstå 
frodigt som modspil til facadernes 
mere	hårde	overflader.

Nicherne
Ankomstrummet på stribeøerne 
er karakteristisk ved at garager 
og havemure er forskudt, så der 
dannes nicher for ophold, be-
plantning og parkering.

Det decentrale pladsrum
Dominoøernes lokale pladsrum 
underopdeles i mindre lommer 
som har forskellige funktioner og 
offentlighedsgrader.
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Man kan parkere:

I mellemrum

I lommer

I garage 
eller på vej

På egen grund

Naturlig integrering af parkering
For at garager og skure indgår som en naturlig del af bebyggelsen, 
udformes de i samspil med bygningerne og i samme materiale. 
Parkeringspladser kombineres gerne med sportsaktiviteter, således 
at arealet kan bruges til andre ting i de timer hvor bilerne er væk. 
Alternativt laves parkeringen mere grøn, f.eks. på armeret græs med 
træer imellem. 
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NATUR
natur/
olieret
mørkbrun 
tegl

LYS 
puds/
plade/
sten/

MØRK
tegl/
malet træ/
plade/
puds

RØDLIG  
tegl/
plade/
puds

Materiale karakterer
For at understrege østrukturen er hver ø lavet i overvejende et 
facademateriale.	Der	er	valgt	fire	grundlæggende	farver	som	er	fordelt	
i	området	 for	at	skabe	et	stofligt	og	varieret	samspil	ø’erne	 imellem.	
På denne måde vil området samlet fremstå enkelt og genkendeligt 
samtidigt med at der opstår en variation, når farverne kombineres med 
de forskellige typologier.
Facadematerialerne skal være af høj kvalitet der ældes smukt, så området 
samlet fremtræder harmonisk og gedigent i mange generationer.
Der skal vælges blødstrøgnesten fremfor maskinsten, ligesom at vinduer 
skal være i træ eller metal fremfor plastik.
Tagmaterialer må ikke være bølgeeternit, glaserede tegl eller ståltegl, 
men gerne andre typer af tegltage, samt f.eks. tagpap, eternitskifer, 
metaltage i f.eks. zink eller alu.
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offentlig privat halv offentlig privat offentlig

Boligøer på plinte.
Boligøerne etableres på plinte der hæver sig over de grønne områder 
og	vådenge.	Plinten	definerer	overgangen	mellem	det	offentlige	og	det	
private rum. Der etableres en kant mellem landskabet og boligøen, den 
kan f.eks. udformes som en blød kant formet som en lav skråning, eller 
som en mere fast kant i form af stensætninger eller lave mure.
Ø’ens	kant	defineres	i	samspil	med	ø’ens	typologi	og	dets	private	uderum	
gennem fastsættelse af højder, belægningstyper og beplantning.

Offentlighedsgrader
I det nye boligområde vil der være en klar oplevelse af hvad der er den 
private zone og hvad der er den offentlige zone i boligområdet. 
I haverummene og byrummene på boligøen kan beboerne føle sig 
hjemme og møde naboen, og i landskabet kan beboerne søge mødet 
med andre og udfolde sig aktivt.
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A.
Afslutning af ø laves med mur max 90 cm høj i 
samme materiale som bygning.

B.
Moselandskabets karakter stopper ved plintens øvrekant. 
Herfra kan den private terrasse/græsplæne starte

C.
Afslutning af ø laves med gabion i max 90 cm 
højde.

D.
I overgangen mellem mosen og den private klippede 
græsplæne placeres busktype som xxx som afslutter mo-
setemaet.
 

70 - 100 CM

MAX 90 CM

70 - 100 CM

MAX 90 CM

70 - 100 CM

MAX 90 CM

70 - 100 CM

MAX 90 CM
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Bebyggelsesprocent: 65%

P-plads: 1,5 p-plads på vej
     
Boliger pr. bolig ø: 20-40 boliger

Bolig størrelse: 90-120 m2

Bolig ø: min. 3692 m2 og max 5538 m2

Taghældning: 0 - 20 grader

Dominohusene er en tæt/lav struktur i 2-3 plan. Boligerne kan både 
indrettes som rækkehuse og lejligheder. Man ankommer til boligerne 
via	 et	 mere	 flydende	 fælles	 ankomstrum	 der	 deler	 sig	 ud	 i	 mindre	
interne pladsdannelser med forhaver, P-pladser og  garageanlæg, som 
indkorporeres i bygningsvolumenerne. Boligerne er typisk lejligheder 
i 1 eller 2 plan. Herfra har man adgang til sin gårdhave eller taghave 
med udsigt til landskabet.
Strukturen er nord/syd orienteret og god til de dybe grunde med 
gårdhaver direkte til kanten mod syd. Mod nord vender strukturen så 
haverne bliver vestvendte  stadig med udkig til landskabet. 
Bygningerne danner gavle ved øens kant som åbner for views fra 
gårdhaver og pladser gennem portmotiver ud i landskabet. 
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Ankomst på 
Dominoø

Parkering i 
lommer

Uderum

Gavle
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3 etager

2 etager

1 etage

asfalt

armeret græs

græs, - dog vil der være 
mulighed for forskellige 
typer af hård belægning 
tæt på boligen, som fx træ, 
fliser, småsten
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51 etageboliger
Plan 1:700
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- Gavl til øvre kant- Gavl til nedre kant

- udkravet

- Lejlighedstyper
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Bebyggelsesprocent: 65%

P-plads: 1,5 p-plads på vej
     
Boliger pr. bolig ø: 20-40 boliger

Bolig størrelse: 90-120 m2

Bolig ø: min. 3692 m2 og max 5538 m2

Taghældning: alt er muligt

Kanthusene er en tæt/lav struktur i 2 - 3 etager. De indrettes som 
rækkehuse med parkering og ankomst ved en lille forhave ud mod den 
fælles	ankomstflade.	Boligerne	ligger	tæt	langs	øens	ydre	afgrænsning,	
så boligens  terrasser ligger helt ud til, eller ud over, øens kanter. 
De nordvendte boliger har en større forhave eller mulighed for at have 
en tagterrasse på boligens 3. plan.
Man parkerer i garager eller i husets stueplan med adgang fra pladsen. 
Gæsteparkering etableres i lommer ved ankomsten til øen eller som en 
del af pladsbearbejdningen på øens midte. 
Bebyggelsen går omkring øens hjørner, så den fremstår som et samlet 
volumen. På øens lige stræk åbnes bebyggelsen, så der opstår udkig fra 
pladsen over til de andre bebyggelser og ud i landskabet.
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Ankomst på 
Kanthusø

Uderum

Parkering i 
lommer

Facade

Hjørne
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3 etager

2 etager

garage

asfalt

armeret græs

græs, - dog vil der være mu-
lighed for forskellige typer af 
hård belægning tæt på boligen, 
som fx træ, fliser, småsten

hård belægning 
sten eller træ

19 etageboliger
Plan 1:700

- Lejlighedstyper
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- Terrasse ved øens kant

70 CM

MAX 7,5 M

70 CM

MAX 7,5 M

- Lejlighedstyper

- Terrasse ud over øens kant
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typologi - havehus
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Havehuset/parcelhuset er den fritliggende familiebolig i op til 2 plan. 
De er udlagt som traditionelle åben-lav boliger eller som klynger på 4 
af områdets boligøer.
I områdets nordlige del grænsende op til det eksisterende 
parcelhusområde udstykkes 15 nye parcelhusgrunde. Herfra vil der være 
udsyn til landskabet forbi sokkelhusene ud mod det åbne rekreative 
landskab.
Øst herfor, ved indgangen til området fra Trylleskoven og på områdets 
sydlige del placeres øer med havehuse i klynger. Øerne er hævet med en 
grøn kant ud mod landskabet. Imellem de enkelte parceller opdeles med 
lave gærder og der beplantes med typiske hjemmeboende planter. 

Bebyggelsesprocent: 30%

P-plads: 1 p-plads på egen grund + 1 gæste p-plads 
            
min. grund: 600 m2

Boliger pr. bolig ø: 10-13 boliger

Bolig størrelse: 30% af grundstørrelsen

Taghældning: 20 - 50 grader
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Ankomst på 
Havehusø

Uderum

Parkering i 
lommer

Havekant
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2 etager

1 etager

garage

asfalt

armeret græs

græs, - dog vil 
der være mulig-
hed for forskel-
lige typer af hård 
belægning tæt på 
boligen, som fx 
træ, fliser, små-
sten

hård belægning 
sten eller træ

12 enfamilieboliger
Plan 1:700
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- Grøn kant ud mod landskabet- Boligtyper

70 CM

MAX 7,5 M
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Striberne er en tæt/lav rækkehus struktur i 2 plan. Fra vejen og den 
fælles	 ankomsflade	 er	 der	 adgang	 til	 privat	 garage	 og	 en	 ankomst	
gårdhave. Herfra er der adgang til boligen med udgang til husets anden 
gårdhave ud mod kanten af øen og det åbne landskab.
Boligen er udspændt mellem 2 private uderum og har derfor mulighed 
for at blive et gennemlyst hus, hvor de grønne uderum står i direkte 
forbindelse med boligens indre rum.
Imellem husene opføres en havemur ca. 210 cm i højden som skærmer 
mod	indblik,	men	som	ikke	tager	solen.	Ud	mod	fællesfladen	afsluttes	
havemuren som en lav kant evt. med en direkte åbning ud mod de 
rekreative vådområder.         

Bebyggelsesprocent: 45%

P-plads: 1 p-plads på egen grund + 0,5 p-plads på boligvej

Min. grund: 250 m2

Boliger pr. bolig ø: 20-30 boliger

Bolig størrelse: 120-150 m2

Bolig ø: min. 5333 m2 og max 8000 m2

Taghældning: 0 - 20 grader - ensidig taghældning
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I garage 
eller på vej

Uderum

Lav kant

Ankomst på 
Stribeø
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3 etager

2 etager

garage

asfalt

armeret græs

græs, - dog vil der være mu-
lighed for forskellige typer af 
hård belægning tæt på boligen, 
som fx træ, fliser, småsten

hård belægning 
sten eller træ

19 tæt-lav boliger
Plan 1:700
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- Grønkant med lav mur  - Boligtyper

70 CM

MAX 7,5 M

- Befæstet kant 

70 CM

MAX 7,5 M
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Sokkelhusene er 17 helt fritliggende enfamiliehuse som ligger hævet 
på hver deres base med sydvendte terrasser ud mod det åbne 
rekreative landskab. Hvert hus har sin egen grund, men grænserne 
mellem de enkelte grunde skal ikke være synlige. Området mellem 
husene skal henligge som et fælles område med højt græs.
For	hvert	hus	er	der	defineret	et	byggefelt	på	240	m2.	Indenfor	dette	
byggefelt må selv huset opføres på en sokkel med et grundplan på 
max. 150 m2. En del af soklen vil evt. blive benyttet til terrasse, her 
må der laves en 90 cm høj mur. Husene kan opføres i 2 etager med 
tagterrasse på det tredje plan. Husene må opføres i mur eller træ i 
jordfarver

Bebyggelsesprocent: 25%

P-plads: 2 p-pladser pr. ejendom

Min. grund: 770 m2

Sokkel areal: 150 m2

Boliger pr. bolig ø: fritliggende i landskabet

Bolig størrelse: 25% af grundstørrelsen

Taghældning: 0 - 20 grader - ensidig taghældning
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- Landskabet går helt op til soklen 

70 CM

MAX 7,5 M
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MAX 7,5 M
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Opdateret plan fra december 2009. 

Kortet viser udstrækningen af de lavninger hvortil regnvandet udledes. 
Det rastede område angiver det omtrentlige daglige vandspejl.  Ringene 
rundt om angiver vandets omtrentlige udstrækning ved 1 års, 5 års og 
10 års regnhændelser.
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