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Introduktion

1.1

Formål og læsevejledning

Byrum

Tekniske og
formelle forhold

Spilleregler

Beskrivelser

Oversigt

Bebyggelse

Formål

Læsevejledning

Formålet med ‘Masterplan Øst’ er at sikre et højt kvalitativt niveau for
udviklingen af Søkvarteret i Nærheden. ‘Masterplan Øst’ erstatter Nærhedens
‘Udviklingsplan’ og ‘Kvalitetesprogram’ fra 2015.

‘Masterplan Øst’ er opdelt i en del for bebyggelse og en del for byrum. Hver del
bekrives først generelt og herefter med opdelte kapitler.

‘Masterplan Øst’ skal i sin helhed give et godt overblik over Søkvarteret, samt
give inspiration og opstille generelle og specifikke retningslinjer og forslag til
løsninger. Den skal fungere som et værktøj i udviklingsprocessen, der er med til
at sikre at intentionerne og kvaliteterne i Søkvarteret opfyldes.

Bebyggelse beskrives under overskrifter knyttet til fire forskellige
bebyggelsestypologier.
Byrum beskrives i tre delområder efter gennemgang af to gennemgående
forløb.
Herefter opsummeres bebyggelse og byrum i et sæt spilleregler.
Sidst i dokumentet præsenteres en række tekniske og formelle forhold.
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1.2 Søkvarteret
Introduktion
Søkvarteret bliver en ny bydel i Nærheden, med blandede boligformer og
naboskaber, tæt på naturen. Masterplanen rummer 160.000 m2 bebyggelse på
det 21 ha store areal og vil primært tilbyde attraktive boliger for omkring 3.500
nye indbyggere i alle aldre.

•
•
•
•

Søkvarteret rummer nogle helt åbenlyse kvaliteter og potentialer i forhold til
det eksisterende varierede landskab, søerne og mosen, samt resten af den
omkringliggende natur. Bygnings- og byrumsstrukturen er disponeret, så
den forstærker det kuperede landskab og inviterer naturen helt ind mellem
boligerne. Naturen, det blå og det grønne, har fået en helt central rolle i den
nye masterplan, og er med til at sikre, at Søkvarteret bliver et unikt og attraktivt
sted at bo i fremtiden.

Søkvarteret opleves som ét kvarter i Nærheden, men lokalt vil der være særlige
identiteter, der øger tilhørsforholdet til dit lokale sted.
Et identitetsbærende greb gennem Søkvarteret er Søruten, der med en vild og
frodig karakter, forbinder eksisterende §3-naturområder og trækker naturen
gennem bebyggelsen og sikrer korte afstande for alle boliger til landskabet.
Søruten løber igennem to kvarterpladser; Kvarterplads Nord og Kvarterplads
Syd, og skaber naturlige mødesteder på bydelsniveau.

Udover de åbenlyse naturkvaliteter, ligger der i byudviklingen et stort
potentiale for et godt fællesskab, beboere imellem. Variation i byrummene
er med til at skabe forskellige byrumskarakterer, der understøtter en bred
vifte af fællesskaber. Det gælder i den helt lille skala med dine naboer, på
bebyggelsesniveau og på kvarterniveau med kvarterpladser.

De bolignære områder i Søkvarteret beskrives med tre karakterer ‘Den
Tætte’, ‘Nærheden Signatur’ og ‘Den Landskabelige’, baseret på de lokale
kontekstuelle forhold og det eksisterende landskab.

Søkvarteret udvikles som en del af Nærheden og integrerer Nærhedens
grundfilosofi og oprindelige tanker:

Konteksten

om fællesskab på mange niveauer – fra det helt nære til det helt store
om stor diversitet i sammensætning af bygningstypologier og skala
om at skabe sammenhængskraft og fælles identitet
om at kombinere det bedste fra forstaden med det bedste fra byen

Dertil bearbejdes periferien mod nord, og der etableres en sti langs den østlige
og sydlige kant af Søkvarteret.

Terrænet

Kvarterpladser

‘Den Tætte’

‘Nærheden Signatur’

‘Den Landskabelige’

Søruten

Periferien

Karakterer

Plandiagrammer
Hovedgreb
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1.3

Tids- og etapeplan

Masterplan Øst, Søkvarteret, er opdelt i 15 byggefelter, der beskrives i forhold
én overordnet byrumskarakter; ‘Den Tætte’, ‘Nærheden Signatur’ eller ‘Den
Landskabelige’.
Byggefelterne rummer tilsammen 4 bygningstypologier (rækkehuse,
etagebyggerier, punkthuse og p-huse) og 4 typer af parkering (p-plads, p-hus,
p-kælder og vejsideparkering).
På oversigtsplanen vises principperne for tids- og etapeplanen. Der kan
løbende foretages justeringer til planen.
Søkvarteret forventes udført i en byggetakt, der starter i september 2021 og
afsluttes august 2027. Princippet for etapeplanen består af en byggetakt i 2
spor, der starter i nord og syd, og som begge slutter i midten.

4
start: 12/22
færdig: 03/24

1

2

start: 09/21
færdig: 12/22

start: 02/22
færdig: 05/23

3
start: 07/22
færdig: 10/23

8

6
start: 10/23
færdig: 02/25

start: 08/24
færdig: 11/25

12
start: 01/26
færdig: 04/27

10
start: 05/25
færdig: 08/26

11

2a

13

start: 03/22
færdig: 06/23

start: 05/26
færdig: 08/27

start: 09/25
færdig: 12/26

9
3a

start: 01/25
færdig: 04/26

start: 08/22
færdig: 11/23

7
5

start: 03/24
færdig: 06/25

start: 05/23
færdig: 08/24

Oversigtstegning 1:3500
Byggefeltler
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1.4 Nøgletal
Nedenstående volumenmodel viser udvalgte nøgletal for hvert byggefelt.
Den fulde oversigt over nøgletal findes i bilag på side 110.

Total
Grundareal
Boligenheder
Rækkehuse
Lejligheder - etage
Lejligheder - punkt

Volumenmodellen repræsenterer de viste nøgletal. De viste antal boligenheder
er baseret på gennemsnitsstørrelser for rækkehuse på 120 m2 og lejligheder på
86 m2 og er således et skøn.
Byggefelt nr.: 1
Grundareal
1.570
214
Boligenheder
Rækkehuse
0
Lejligheder - etage
214
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent 167

m2
stk
stk
stk
stk
%

Byggefelt nr.: 2

Byggefelt nr.: 3

Grundareal
9.625 m2
Boligenheder
176 stk
Rækkehuse
0 stk
Lejligheder - etage
176 stk
Lejligheder - punkt
0 stk
Bebyggelsesprocent 164 %

Grundareal
10.463
Boligenheder
190
Rækkehuse
0
Lejligheder - etage
190
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
163

167.384
1.637
434
1.102
101

m2
stk
stk
stk
stk

Total boligareal
Daginstitution
Kvarterhus
Erhverv
Bebyggelsesprocent

m2
stk
stk
stk
stk
%

160.358
2000
300
579
98

m2
m2
m2
m2
%

Byggefelt nr.: 8
Grundareal
9.504 m2
106 stk
Boligenheder
31 stk
Rækkehuse
53 stk
Lejligheder - etage
22 stk
Lejligheder - punkt
Bebyggelsesprocent 110 %

Byggefelt nr.: 4
Grundareal
9.618 m2
157 stk
Boligenheder
Rækkehuse
16 stk
Lejligheder - etage
113 stk
Lejligheder - punkt
28 stk
Bebyggelsesprocent 152 %

Byggefelt nr.: 10
Grundareal
8.774 m2
90 stk
Boligenheder
Rækkehuse
26 stk
Lejligheder - etage
64 stk
Lejligheder - punkt
0 stk
Bebyggelsesprocent 101 %

3
2

8

Byggefelt nr.: 11
Grundareal
13.031
78
Boligenheder
Rækkehuse
39
Lejligheder - etage
39
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
63

1
10

12

4

6

4

m2
stk
stk
stk
stk
%

11

Byggefelt nr.: 9
Grundareal
9.612 m2
43 stk
Boligenheder
Rækkehuse
43 stk
Lejligheder - etage
0 stk
Lejligheder - punkt
0 stk
Bebyggelsesprocent
54 %

Byggefelt nr.: 6
10.129
Grundareal
106
Boligenheder
Rækkehuse
24
Lejligheder - etage
54
Lejligheder - punkt
28
Bebyggelsesprocent
102

m2
stk
stk
stk
stk
%

13

9
9

Byggefelt nr.: 12
Grundareal
16.608
73
Boligenheder
Rækkehuse
51
Lejligheder - etage
0
Lejligheder - punkt
22
Daginstitution
2000
300
Kvarterhus
579
Erhverv
66
Bebyggelsesprocent

2

m
stk
stk
stk
stk
m2
m2
m2
%

2a

7
7
3a

Byggefelt nr.: 2a
Grundareal
7.461 m2
70 stk
Boligenheder
Rækkehuse
23 stk
Lejligheder - etage
46 stk
Lejligheder - punkt
0 stk
Bebyggelsesprocent
93 %

5

Byggefelt nr.: 13
Grundareal
11.527
78
Boligenheder
Rækkehuse
47
Lejligheder - etage
31
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
73

m2
stk
stk
stk
stk
%

Byggefelt nr.: 3a
Grundareal
12.808
81
Boligenheder
Rækkehuse
53
Lejligheder - etage
28
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
69

Byggefelt nr.: 7
m2
stk
stk
stk
stk
%

Grundareal
12.114
77
Boligenheder
Rækkehuse
35
Lejligheder - etage
42
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
66

Byggefelt nr.: 5
m2
stk
stk
stk
stk
%

Grundareal
14.540
98
Boligenheder
Rækkehuse
46
Lejligheder - etage
52
Lejligheder - punkt
0
Bebyggelsesprocent
70

m2
stk
stk
stk
stk
%

Volumenmodel
Søkvarteret

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Søkvarteret

INTRODUKTION

// 7

1.5

Bilparkering

Bilparkeringen er løst på forskellige måder, som knytter sig til bydelskarakteren.
Der er fire typer af parkering; parkeringskælder, parkeringshus, parkeringsplads
og vejparkering, som vist på nedenstående oversigtstegning.
Længst mod nord er der en stor parkeringplads på terræn. I ‘Den Tætte’
er der integreret parkeringskældre under etagebyggeriet og i ‘Nærheden
Signatur’ er der placeret 4 parkeringshuse. I ‘Den Landskabelige’ er der
parkeringspladser langs med lokalveje, tæt på den enkelte bolig, suppleret
med en parkeringskælder under Kvarterplads Syd. I hele Søkvarteret er der
vejparkering langs fordelings- og lokalveje.

Type

Norm

Alm P

Bolig

1 /bolig

Daginstitution

2 /100 m2

40

Kvarterhus

1 /100 m2

3

Erhverv

1640

1,4 /100 m2

I alt

Parkeringsnormen følger lokalplan 4.42. Som udtagelse er der for antallet af
handicap kassebiler anvendt SBi-anvisning 230 BR15. I beregningen er der
set på Søkvarteret som helhed, hvor parkeringspladser er forsøgt jævnt fordelt
og med relation til normen. Handicapparkeringspladser er jævnt fordelt over
Søkvarteret.

Type

4.42

SBi

HC P

33 stk

8 stk

33 stk

HC bus

33 stk

10 stk

10 stk

8
1691 stk

43 stk

Placering

Alm parkering

Handicap P

P-kælder

409

5

Handicap Bus

P-hus

548

5

P-plads nord

248

1

Vejparkering

486

22

10

33 stk

10 stk

Samlet

Søkvarteret

1691 stk

I alt

1734 stk

Parkeringskælder
Parkeringshus
Parkeringplads
Vejparkering
Handicapparkering
30 m afstand
Oversigtstegning 1:3500
Bilparkering
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1.6

Cykelparkering

Det skal være nemt at finde en cykelparkeringsplads i Søkvarteret. Ved alle
indgange til etagebyggerier og punkthuse placeres cykelparkeringspladser,
suppleret med cykelparkering i parkeringskældre. Ved alle rækkehuse er der
plads til cykelparkering i den private kantzone.
Ved kvarterpladserne bør placeres supplerende cykelparkeringspladser til
gæster.

2
Rækkehuse
Etageboliger
Byggefelt Samlet cykelparkering (2,5/100m )
1
482
0
482
2
395
0
395
2a
174
70
104
3
426
0
426
3a
221
158
63
4
366
48
318
5
254
138
116
6
257
72
185
7
199
104
94
8
262
93
169
9
129
129
0
10
222
78
144
11
206
117
89
12
203
153
50
13
211
141
70
Samlet
4.009 stk
1.302 stk
2.707 stk

Cykel-p i kælder
Cykel-p ved indgange

Oversigtstegning 1:3500
Cykelparkering
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Visualisering
Kvarterplads Syd
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1.7 Skyggediagrammer
Skyggediagrammerne er vist for hele Søkvarteret ved solhverv og jævndøgn.
Oversigtsdiagrammet nedenfor viser de samlede soltimer ved jævndøgn
- 21. marts/21. september. På de følgende sider vises skyggestudier for
sommersolhverv - 21. juni med 8 forskellige tidspunkter, jævndøgn - 21.
september med 5 tidspunkter og vintersolhverv - 21. december med 3
tidspunkter, som giver et overblik over dagens solskinstimer.

Skyggestudier er baseret på ‘den alternativ planløsning’ fra mulighedsplanen s.
94 og ikke den ellers viste plan for Masterplan Øst.

SOLTIMESTUDIE
Samlede soltimer i terræn
Jævndøgn - 21. September

Soltimer

3 timers grænse

Oversigtstegning 1:3000
Samlede soltimer ved jævndøgn
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SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. Juni - 6:00
21. juni
- 6.00

21. Juni - 8:00
21. juni
- 8.00

SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. Juni - 10:00
21. juni
- 10.00

21. Juni - 12:00
21. juni
- 12.00
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SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. Juni - 14:00
21. juni
- 14.00

21. Juni - 16:00
21. juni
- 16.00

SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. Juni - 18:00
21.juni
- 18.00

21. Juni - 20:00
21. juni
- 20.00
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SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. September - 8:00

21. September - 10:00

21. september - 8.00
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21. september - 10.00

SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. September - 12:00
21. september
- 12.00

21. September - 14:00
21. september
- 14.00
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21. September - 16:00

21. september - 16.00
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SKYGGE STUDIE
21. December - 10:00

21. december - 10.00

SKYGGE STUDIE

SKYGGE STUDIE

21. December - 12:00
21. december
- 12.00

21. December - 14:00
21. december
- 14.00

Søkvarteret
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2

Bebyggelse

2.1

Generelt

Beskrivelse
Bebyggelsen i Søkvarteret består af 4 forskellige bygningstypologier;
rækkehuse, etagebyggeri, punkthuse og p-huse, der er med til at give variation
i bygningsmassen. Intentionen i Masterplan Øst er at skabe variation med
forskellige typologier og variation i facader, kantzoner og byrum.
Generelt er etageboliger placeret efter et princip om at bygge højt, hvor
terrænet er højst, for på den måde at ‘forstærke’ landskabets kuperede terræn
og at sikre at flest muligt får udsigt.
Etagebebyggelserne er i ‘Den Tætte’ og ‘Nærheden Signatur’ placeret mod
periferien, hvor de i syd i ‘Den Landskabelige’ er placeret centralt i planen,
hvor også terrænet er højest. Mod nord har etageboligernes placering også en
støjskærmende effekt for støj fra jernbanen.

I ‘Den Tætte’ varierer etageantallet fra 2-6(7), og det er her den største andel af
etageboliger er placeret. Etageantallet trapper ned mod syd.
I ‘Nærheden Signatur’ findes den største variation i boligmassen, med
etageantal fra 2-5 fordelt på etageboliger, punkthuse og rækkehuse. Her er
også placeret parkeringshuse samt kvarterhus og daginstitution, der gør dette
til det mest varierede område i Søkvarteret.
I ‘Den Landskabelige’ varierer etageantallet fra 2-4, med en klar overvægt
af rækkehuse. Etageboligerne ligger omkring Kvarterplads Syd og
rækkehusene ligger i åbne klynger orienteret mod landskabet som U-formede
bygningsstrukturer.

HWDJHU
HWDJHU

6 etager

HWDJHU
HWDJHU

5 etager

3KXV

4 etager
6WRUSDUFHOVQXPPHU
$IJU QVQLQJDIVWRUSDUFHOOHU
6NHO

2 etager
P-huse

Oversigtstegning 1:3500
Bebyggelsesplan
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Grønne gårdurm med dyrkningshaver

Smal kantzone med ophold

Variation i taggeometri

Højdevariation og detaljer i murværk

Etagebyggeri

Detaljering af murværk ved vinduer

Varieret facadeudtryk

Nedtrapning af facade

Punkthuse

Slyngede stier

Karnap ved indgangspartier

Kombination af træ og tegl i facaden

Privat kantzone med hovedindgang

Rækkehuse

Grøn facade

Levende facadeudtryk

Facadeskift i stueetage

Grønne facader

P-huse
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2.2

Arkitektonisk variation

Principper
Variation i bybilledet er med til at forstærke vores følelse af stedsangivelse og
tilhørsforhold til særlige steder i byen som vi har en relation til. I Søkvarteret er
introduceret forskellige typologiske volumener, som danner et godt grundlag
for en oplevet mangfoldig og varieret by. For at sikre den oplevede variation helt
ned i øjenhøjde, præsenteres her en række principper, der er med til yderligere
at opnå den tilsigtede karakter.

Tage

Grønne tage
Udgangspunktet er, at alle flade tage, hvor til der er udsigt fra andre boliger,
bliver grønne. Grønne tage forsinker tilmed regnvand og er med til at øge
biodiversiteten.
Tagmaterialer
Skrånende tage laves i et matsort materiale som eksempelvis eternitskifer,
tagpap eller stål. På synlige flade tage anlægges grønne tage i varierede
nuacer. Tagterraser etableres som trædæk eller komposit.

Der tilstræbes et varieret udtryk i områdets bygningsvolumener. Det sikres
blandt andet gennem et varieret taglandskab. Hvert byggefelt bør indeholde
flere af nedenstående tagprofiler, som eksempelvis kan være traditionelle
saddeltage, tage med ensidet hældning, med tilbagetrukket tagetage eller flade
tage evt. med inddækket installation, væksthuse, terrasser eller begrønning.

Eksempler på tagprofiler

Eksempler på tagtyper

Rækkehuse i ’Den Tætte’ og
i ’Nærheden Signatur’

Etagebyggeri op til 4 etager

Skure

Eksempler på brug af grønne tage

Tagpap

Eternitskifer

Stålplade

Terrasse komposit

Terrassebrædder

Grøn/rød sedum

Referencebilleder
Tagmaterialer
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Facader
En facade er et hus’ ansigt mod omverden. Den formidler i de bedste tilfælde
en indvendig aktivitet, funktion, æstetik eller stemning. I Søkvarteret arbejdes
der med et variationsprincip for facaderne, der både omhandler materialitet,
placering af altaner og vinduessætning.
Der sigtes efter, at der inden for den enkelte karré er flere variede facadeudtryk
og materialer. Facadeskiftet skal ske, hvor der er naturlige spring og forskydninger i facaden
Det anbefales, at der er minimum 3 facadetyper per karré. Facaderne kan
varieres med materialitet; skift i tegl, forbandt eller fuge i forhold til bygningens
geometri, eller med placeringen af vinduesåbninger og altaner.

Detaljering af murværk
På de nederste 1-2 etager, på fremtrædende gavle, på gesims eller andre
oplagte steder på facaden, arbejdes der med en detaljering af murværket, for
at tilføre ekstra stoflighed og dybde til bygningen. Referencebilleder kan ses på
side 25.
Brug af træ
Der sigtes efter at træ på den ene eller anden måde indgår i alle facader
i området, for at ”blødgøre” og yderligere detaljere facaderne. Det
kan eksempelvis være: Som foring i nicher, på skure og carporte, ved
indgangspartier og altaner.

Princip for variation i facadeudtryk ift bygningens geometri

På de 1-2 nederste etage

På fremtrædende gavle

Markering af gesims

Eksempler på placering af særlig detaljering af murværk

På penthouse etagen

Ved indgangspartier

På indgangspartier og i felter

På skure

Som foring af nicher. fx ved altaner

Som facademateriale på rækkehuse

Eksempler på brug af træ i facader
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2.3

Særligt bearbejdede facader

Principper
Når man bevæger sig gennem et byområde, er der nogle facader, der har
større betydning for oplevelsen af de omgivende rum end andre. På kortet på
næste side er markeret en række facader, hjørner og gavle, som har særlig
betydning og derfor kræver en særlig bearbejdning i udviklingen.

Gavlene kan åbnes op og detaljeres med eksempelvis hjørnevinduer,
almindelige vinduer, store panoramavinduer eller gavlen kan gøres levende ved
at trække den private kantzone omkring der, og lave direkte udgang fra gavlen
hertil.

Facader og gavle

Mod banen
Facader mod banen er nordvendte og bygningen opleves som 6-7 etager
høj. Det er helt afgørende, at disse facader for en særlig opmærksomhed i
projektudviklingen. Der bør sikres transparens i facaden gennem en særlig
bearbejdning, og dermed visuel forbindelse til bagvedliggende offentlig funktion
som eksempelvis cykelkælder, værksteder, motionsrum og fælles indgange
med postkasser og adgangsveje.

På oversigtstegningen er udpeget en række facader og gavle, der med fordel
kan være med til at understrege en særlig karakter på det pågældende sted.
Langs fordelingsvejene
For facader langs med fordelingsvejene, tilstræbes et mere urbant udtryk.
Langs Søgræsgade er der ingen forskydelser i bebyggelsen, der er smalle
kantzoner og overvejende belagte flader. Her placeres ingen skure mod
vejen, og der skal i facadebearbejdningen være fokus på at minimere
indbliksgener, eksempelvis med højde brystninger. Skure og depoter integreres
i bebyggelsen.

Ved store terrænspring
Langs nord-syd gående veje i nord, kræver facader og kantzoner en særlig
bearbejdning grundet markante terrænspring.
Særlige hjørnepunkter
De udpegede hjørner i planen vil alle kræve en væsentlig arkitektonisk
bearbejdning. Det er hjørner, der har en prominent placering og stor indflydelse
på oplevelsen af arkitekturen og byrummet.

Mod kvarterpladserne
Ved bygninger placeret ud mod kvarterpladserne, bør alle facader mod
kvarterpladserne fremstå åbne. Det er vigtigt, at det liv, der er omkring
fællesfunktionerne i stuetagen, både kan opleves visuelt og sive ud på
pladserne gennem vinduespartier, døre og porte. Se principskitse nedenfor.
Væsentlige gavle
For alle fremtrædende gavle, der vender mod enten Søruten eller Søgræsgade
indtænkes der åbninger. Dels for at gøre disse gavle mere levende, og dels for
at udnytte udsigten.

Princip for åbne stueetager mod kvarterpladser

Hjørnevindue

Vinduer

Panormavindue

Terrasse

Princip for gavle i rækkehuse
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2.4 Facadematerialer og detaljering
Materialitet
Der sigtes efter et gennemgående materialeudtryk på tværs af kvarteret,
gældende for alle typologier, der præges af naturmaterialer i jordfarver.
Indenfor disse skal findes stor variation i toner, forbandter og relieffer. Området
bindes yderligere sammen af et ensartet mat-sort materiale på alle skrånende
tagflader.
Jordfarver
Jordfarver er en fællesbetegnelse for pigmenter som findes naturligt i jorden.
Jordfarver er kort sagt varme nuancer af gul, rød, brun og grøn. Jordfarver
anses ikke for at være kraftigt kulørte som eksempelvis postkasserød,
græsgrøn eller solsikkegul. Nederst på siden er vist en principiel farveskala,
som giver konkrete eksempler på udvalgte jordfarver.

Vinduer
Farven på vinduer vælges ud fra samme farvepalette som facadematerialer, og
udvælges med blik for enten samspil eller kontrast til facadematerialet. Vinduer
kan også vælges i hvid og sort.
Altaner
Altaner bør primært udføres i stål med lodrette balustre. For at minimere
indbliksgener og afskærme for evt. vind, er der mulighed for partielt at etablere
lukkede felter mod naboaltan.
Farven på stålaltaner bør spille sammen med farven på vinduer, og udvælges
fra samme farveskala.
Der er mulighed for at etablere værn i glas.
Inddækningsmaterialer
Inddækninger udføres primært i pladematerialer og zink.

Tegl
Tegl er det primære facademateriale i området, og kan erstattes af et andet
facade materiale, der i så fald er træ.
Al tegl holdes i jordfraver. Der sigtes efter en variation over hele området i
forbandt, relief og fugefarve.
Teglfacader bør gøres mere levende og stoflige med en lokal detaljering af
murværk. Se referencer på modsatte side.

Begrønnede facader
Alle typer af facader kan begrønnes. Begrønning er særligt oplagt på gavle og
på etagebyggeri.

Træ
Træ bør være repræsenteret i alle facader, og kan bruges på eksempelvis:
Indgangspartier, skure, carporte, penthouse, skærming af teknik, som foring.
Det er muligt at bruge træ som det primære facademateriale.

Rækkehuse

Etagebyggeri

Punkthuse

Parkeringshuse

Søkvarterets 4 forskellige typologier

Principiel farveskala
Jordfarver i bred skala fra grå, over lys sand til mørk rød ler
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Eksempler på tegl

Detaljering af murværk

Eksempler på altaner

Eksempler på træbeklædning

Eksempler på inddækningsmaterialer

Eksempler på begrønnede facader
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2.5

Rækkehuse

Principper
Rækkehuse er boliger, der er bygget sammen i en række, med lodret
adskillelse mellem de enkelte boliger. Rækkehusene er som udgangspunkt i
to etager og har to uderum på terræn, hvoraf det ene har en udpræget grøn
havekarakter. Rækkehusene placeres efter orientering i forhold til sol og for at
skabe varierede byrum og fællesrum i en menneskelig skala.
Der sigtes generelt efter sammenhængende og varierede rækkehusbebyggelser på tværs af Søkvarteret. Bebyggelserne bindes sammen og
varieres på baggrund af nedenstående principper.
Variation
Alle rækkehusbebyggelser består af minimum 3 sammenbyggede boliger og
maksimum 9. Er rækkerne længere, bør der skabes variation i rækken med et
sammenbygget hjørnehus eller en passage igennem.

Horizontalt bør der skabes en forskydning, hvis der er mere end 4 boliger
sammen, og gerne oftere, for at skabe nicher, tilpasning til landskabet og
interessante byrum.
Hvor en rækkehusbebyggelsen bevæger sig omkring et hjørne, skal dette
hjørne bearbejdes særligt. Der kan placeres en lidt større boligenhed.
Inden for hvert byggefelt, bør der integreres varierende tagprofiler i
rækkehusbebyggelserne. Varianterne er et 2,5 etagers rækkehus, med en
tilbagetrukket tagetage, flade tage, sadeltage eller tage med ensidig hældning
og der bør være minimum 2 forskellige pr. byggefelt.
Det har en stor værdi for rækkehuse, at hver enkelt boligenhed kan
identificeres og personliggøres. For at understrege dette, bør der integreres
enten tagterrasse, baldakin, et påsat skur, ovenlys eller kviste.

Rækkehusene forskydes vertikalt med terrænet, bolig for bolig. Der skal skiftes
gulvkote, hvis terrænet falder mere end 35 cm. Se eksempel på opstalt ved
rækkehuse i ’Den Landskabelige’ på side 61.

Vertikal forskydning med landskabet

Horizontal forskydning ved mere end 4 i en række

Hjørnehuse uden gavle

Principper for rækkehuse

2,5 etages rækkeshus

Flat tag

Sadeltag

Ensidig hældning

Principper for tagprofiler

Tagterasse

Baldakin

Påsat skur

Ovenlys

Kvist

Udvalg af særlige bearbejdninger til alle rækkehuse
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Skure
Der knytter sig skure til alle rækkehuse i Søkvarteret. Skurene varetager
opbevaring for den enkelte bolig og bidrager yderligere til den rumlige
variation i stræder, lokalgader og gårdrum. For at sikre variation bør skurene
placere sig på en række forskellige måder, og sammentænkes med hegning,
indgangsparti og carporte.
Carporte
På udvalgte lege- og opholdsgader i ’Den Landskabelige’ indtænkes carporte
sammen med rækkehuse. Carportene placerer sig mellem husene enten én og
én eller i par som vist i principskitser nedenfor. Der er mulighed for, at taget på
carportene kan laves til altaner/terrasser for de tilstødende rækkehuse.

Placeret to og to mellem dobbelthuse

Placeret mellem hver enkelt rækkehus

Terrasse/altan på carporten

Principper for placering af carport ved rækkehuse

Friholdt

Påsat

Skærmende

Sammenbygget med
overdækning

Sammenbygget med
hegning

I bunden af carport

Principper for skure til rækkehuse
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2.6

Etagebyggerier og punkthuse

Principper
Etagebyggerier og punkthuse tilbyder lejligheder, der alle har egen altan eller
direkte udgang til privat have i stueetagen. Med etagebyggerier og punkthuse
er der mulighed for at udvide paletten af boligtyper og byrum.
Etagebyggeri
Der sigtes generelt efter sammenhængende og varierede etagehusbebyggelser
på tværs af Søkvarteret. Bebyggelserne bindes sammen og varieres på
baggrund af nedenstående principper. Særligt er det vigtig at få brudt de
længere facadestræk op, med etagspring, forskydninger og materialeskift, for
at for at disse virker mindre voldsomme og tilpasset rækkehusbebyggelserne.

Fælles principper
Fælles for alle etagebyggerier og punkthuse gælder det, at ventilationen bør
indtænkes i bygningens geometri. Den kan integreres i tagetagen, placeres i
kælder eller inddækkes på taget.
Alle lejligheder har altan. Altaner er et vigtigt element i designet af varierende
facader, og placering har stor betydning for, hvordan facadeudtrykket opleves.
Indgangspartier bør markeres med enten et skift i materialet eller detaljeringen
heraf, med en tilbagetrækning eller en baldakin.

Punkthuse
Punkthusene er spredt rundt i kvarteret. De skal bidrage til en variation i
bygningsmassen. Der sigtes efter at punkthusene fremstår retningsløse, og
gerne med fremspring eller tilbagetrækninger, som vist på nedenstående
principskitser.

+ 3.0

+ 0.0

Parkering i konstruktion for at udnytte
terrænspring

Nedtrapning af karréer for at møde
rækkehusene. Min én etage pr spring.

Forskydninger i
etagebyggerierne. Min ét pr.
facadelængde

Principper for etagebyggeri

Forsætning ved hjørner

Penthouse

Kombination

Principper for punkthuse
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Indtænkt/-bygget i tagprofil/penthouse

I kælder

Inddækkede agregater på taget

Integreret ventilation

Indpassede i hjørner

Påhængte

Stavær / afskærmning

Indeliggende

Placering af altaner

Skift i materiale eller detaljering

Tilbagerykning

Baldakin

Markering af indgange
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2.7

P-huse

Generelt
I Søkvarteret er der 4 større p-huse som håndterer en stor del af
parkeringsbehovet særligt for beboere i ‘Nærheden Signatur’. P-husene
ligger som fritliggende bygninger og bidrager, ligesom punkthusene og
etagebyggerierne, til variation i bygningsmassen i området.
Udformningen af p-husenes ydre skal er vigtig for kvaliteterne i det omgivende
byrum, og bør prioriteres højt. For at få integreret p-husene som en naturlig del
af kvarteret, bør særligt orientering, kanter, facader og tage have særligt fokus.
Orienteringen
Karakteren af p-husenes facader bør forholde sig til, hvordan de orienterer sig
mod enten omkringliggende rækkehuse eller mod vejen. Mod rækkehusene
skal der arbejdes med virkemidler der bidrager til at nedbryde p-husenes skala,
og formindsker springet mellem p-huse og rækkehuse. Eksempelvis med
artikulerede kantzoner, opdeling af facaden i felter og grader af transparens.
Mod vejsiden placeres ind- og udkørsel til p-husene.

Kanter
I videst muligt omfang forsøges kanterne at gøres levende og varierede. Det
kan eksempelvis være ved hjælp af: nicher, bænke, cykelparkering, espalier,
depoter, værksteder og materialeskift.
Facader
Facader på alle p-huse i Søkvarteret skal opleves levende, og indbyrdes
varierede. Således at hvert p-hus har sit udtryk. Det er vigtigt at facaderne i
stuetagen får en særlig bearbejdning.
Tage
Som udgangspunkt står p-husene uden tage. Muligheden for lette
overdækninger, som eksempelvis mesh / strækmetal bør undersøges. P-huset
ved Kvarterplads Nord bør sammentænkes med andre nært placerede
funktioner som: daginstitution, fælleshus og værksteder. Taget på dette p-hus
kan udvikles med en form for ophold og rekreativ kvalitet.

Orientering

Kanter

Facader

Tage

Principper for p-huse
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2.8 Spilleregler for bebyggelse

01 Tage
- Variation i tagprofiler indenfor hver enkelt byggefelt. Minimum 2 forskellige tagprofiler på rækkehuse.

02 Geometri
- Nedtrapning af etagebyggeriernes bygningsvoluminer mod rækkehusene må max. springe 1 etager pr. spring
(undtagelsesvis kan spring på 2 etager accepteres).
- Min. 1 forskydning pr. langside i karréerne.
- Min. 1 forskydning pr. 4 rækkehuse i ’Den Landskabelige’.
- Rækkehusene følger terrænet. Gulvkoten skifter pr. 35 cm terrænspring.

03 Facader
- Min. 2 forskellige facader skal være repræsenteret i hvert U og hver lege- og opholdsgade i ’Den Landskabelige’.
- Min. 2 forskellige facader skal være repræsenteret i hver bebyggelse i ’Den Tætte’ og ’Nærheden Signatur’.
- Facadeskift skal ske i forskydninger eller ved naturlige bygningsskel .
- Indgangspartier i etagebyggerierne markeres med baldakin, materialeskift eller særlig detaljering af murværk.
- For bygninger der overstiger 2 etager gælder det, at de 1-2 nederste etager skal have en særlig grad af detaljering i
murværket.
- Gavle mod Søruten og andre væsentlige byrum skal fremstå ”levende”, og have vinduer eller en særlig grad af detaljering i
murværket.

04 Altaner
- Altaner har som udgangspunkt en dybde på 1,5 m. Der kan undtagelsesvis afviges herfra.
- Hovedparten af områdets altaner skal fremstå malede i farve jf. farvepallette. Max. 25 % af altanerne i et byggefelt må
være galvaniseret stål.
- Bundplader males i samme farve eller udføres i samme materiale som resten af altanen.
- Inden for hvert byggefelt skal min. optræde 2 forskellige typer værn.

05 Vinduer
- I ’Den Tætte’ skal min. 2 forskellige vinduessætninger være repræsenteret langs byggefelternes sider.
- Alle vinduespartier skal have sprosser, der muliggør sikkerhedsglas optil 1000 mm over gulv.
- Alle vinduespartier skal have et oplukkeligt parti, der muliggør vinduesvask.
- Mod soveværelser skal etableres brystning.
- Ingen vinduespartier i området indeholder blændfelter.
- Alle vinduer ligger 45-165 mm tilbagetrukket.

06 Materialer
- Facadematerialer i området skal fremstå naturlige og fortrinsvis i tegl og træ.
- Træ repræsenteres partielt i alle facader. Eksempelvis som: felter, foring af nicher og inddækning.
- Skure udføres i træ.
- Området rummer ingen sider med udelukkende plade- eller pudsede facader.
- Inddækning kan ske med metalplader.
- Alt tegl holdes i jordfarver (jf. farveskala).
- Alle skrånende tage udføres i et matsort materiale.
- Flade tage, der er væsentlig udsigt til fra andre boliger, skal være grønne.

07 Ventilation
- Ventilation på tag skal inddækkes eller skærmes, så det fremstår naturligt indtænkt i bygningen udtryk.

08 P-huse
- Mod vejsiden placeres ind- og udkørsel til p-husene.
- Facader på alle p-huse i Søkvarteret, skal opleves levende, og indbyrdes varierede. Således at hvert p-hus har sit udtryk.
- Facader i stuetagen får en særlig bearbejdning.
- Som udgangspunkt står p-husene uden tage. Det er altid muligt tilføje et tag og gøre dette tilgængeligt.
- P-huset ved Kvarterplads Nord sammentænkes med andre funktioner som: Børneinstitution, fælleshus og værksteder.
- Taget på p-huset ved Kvarterplads Nord kan udvikles med en form for ophold og rekreativ kvalitet.
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3

Byrum

3.1

Beplantning

Søkvarteret har nogle iboende og åbenlyse naturkvaliteter, der er
udgangspunktet for udviklingen i området. Et varieret landskab, §3
naturområder med frodig bevoksning og dyreliv samt det åbne kig over
markerne. I byudviklingen skal landskabet fortsat opleves naturligt og primært
med hjemmehørende arter. Der skal prioriteres både åbne landskabsrum såvel
som tætte og høje. Eksisterende §3 beskyttede naturområder skal respekteres,
bevares og styrkes med Søruten som en blå og grøn forbindelse.
Generelt arbejdes der med en høj grad af ekstensivt plejede naturområder,
så de fremstår som selvgroede og naturligt vilde. Naturen er overordnet mere
ekstensivt plejet med et vildt og selvgroet udtryk langs med Søruten og i
periferien, hvor bolignære naturområder selvsagt vil opleves mere intensivt
plejet, dog stadig med en vild karakter, minimal drift og maksimal sanselighed
for øje.
Naturtyper
Baseret på de eksisterende naturkvaliteter, topografi og bebyggelsesstrukturen,
er de grønne landskabsrum inddelt i mindre områder, der tillægges en særlig
karakter. Det skal være oplevelsesrigt at bevæge sig gennem Søkvarteret. De
eksisterende særlige naturområder styrkes og der dyrkes forskellige naturtyper
mellem bebyggelsen, der er med til at øge biodiversiteten og den rekreative
værdi. Generelt reflekterer naturtyperne deres umiddelbare kontekst ved at
have en mere tæt rumdannede karakter i ‘Den Tætte’, en sammensat og
mangfoldig karakter i ‘Nærheden Signatur’ og en lav, åben karakter i ‘Den
Landskabelige’.

‘Den Tætte’
I ‘Den Tætte’ og langs en del af Søruten, kan man opleve en tættere og mere
rumdannende beplantning i flere niveauer. Beplantningsstrategien har karakter
af en lund, hvor der lavest er en blomstrende bundbeplantning, der glider over
i et mellemlag af (bær-)buske og flerstammede træer og (frugt-)træer. Her er
mange træer, og gerne i grupperinger.
‘Nærheden Signatur’
Naturtypen ‘overdrev’ er en hårdfør biotop, der er artsrig og særligt god til
regnvandsbede. Den fremstår med vild, grøn og blomstrende frodighed med
bl.a. Cikorie. Denne naturtype vil præge ‘Nærheden Signatur’, hvor man
vil kunne gå på opdagelse og finde farvestrålende sommerfugle, smukke
blomstrende planter og vilde urter og bær.
‘Den Landskabelige’
Naturrummene i ‘Den Landskabelige’ er karakteristiske ved deres orientering
mod eksisterende lavtliggende §3-områder med mose. Her vil naturtyperne
eng og rigkær naturligt trives, da jorden er vandmættet. Det er åbne og artsrige
vegetationer, domineret græsser og urter. På Kvarterplads Syd, der er højest
topografisk beliggende i området, og placeret ovenpå en parkeringskælder, vil
en naturtype som hede trives, da jorden vil være mere tør. Her vil hedelyngen
dominere og flere spiselige dværgbuske og blomstrende urter trives.

Oversigtstegning 1:4000
Naturtyper
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Blomstrende lav beplantning under træer

Blomstrende frugttræer og bærbuske

Trægrupper skaber rum

Lund

Lavtvoksende vegetation domineret af græs

Cikorie

Blåfugl

Vilde krydderurter

Skovjordbær

Overdrev

Engvegetation med høje græsser

Blomstrende rigkær

Blomstereng

Blomstereng

Eng, rigkær

Karakteristiske vilde planter med flotte frøstande

Rødviolet hedelyng

Dværgbuske med spiselige bær

Hede
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3.2

Infrastruktur

Veje
Infrastrukturen baserer sig på Nærhedens øvrige infrastruktur og kobles op på
Fordelingsvejen i et cirkelforløb igennem Nærheden.

jf. nedenstående snit. De forklares nærmere på side 42 og under
byrumsbeskrivelsen af ‘Den Landskabelige’.

Fordelingsveje
Fordelingsvejene; Havtornvej, Svanegade, Hedesøvej og Søgræsgade,
opbygges jf. Lokalplan 4.42. Fordelingsvejen Søgræsgade optræder i en
ensrettet version omkring Kvarterplads Syd.

Stræder
Gennem byggefelterne nord for Hedesøvej etableres bilfri stræder. De fungerer
som forbindelser for bløde trafikanter og nødvendig ærindekørsel.

Lokalveje
Lokalvejene; Frøstjernestræde, Cikoriegade og Blåfuglestræde, opbygges jf.
Lokalplan 4.42.
Lokalveje Syd
Lokalvejene syd for Hedesøvej etableres som lege- opholdsgader

Stræderne beskrives nærmere i byrumsbeskrivelserne for ‘Den Tætte’ og
‘Nærheden Signatur’.
Stier
Søkvarteret bindes sammen af flere stisystemer, der som udgangspunkt
etableres som grusstier.

Snit 1:200
Fordelingsvej (smal)

Snit 1:200
Lokalvej Syd

Snit 1:200
Fordelingsvej ensrettet

Snit 1:200
Stræde

Snit 1:200
Lokalvej

Snit 1:200
Grussti langs Søruten
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3.2.1 Vejhierarki
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Oversigtstegning 1:3000
Vejhierarki
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3.2.2 Trafikflow for hårde trafikanter
Køreveje i Søkvarteret sikrer et nemt flow for hårde trafikanter, hvor der
er stort fokus på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Der etableres
hævede flader på lokal- og fordelingsveje, hvor Søruten krydser. De virker
hastighedsnedsættende og øger sikkerheden i krydsningspunktet.

Renovationskøretøjer færdes primært på fordelingsvejene. I ‘Nærheden
Signatur’ kan renovationskøretøjer køre ind på stræder som er markeret på
nedenstående plan, og i syd i ‘Den Landskabelige’ er det tre steder også
muligt for renovationskøretøjer at benytte lege- og opholdsgaden.

I ‘Den Tætte’ er der fra Svanegade og Frøstjernestræde adgang til
parkeringspladser på terræn og i parkeringskældre. I ‘Nærheden Signatur’
parkerer man primært i p-huse, med adgang til fra fordelingsveje. I syd i ‘Den
Landskabelige’ kan du køre helt til egen bolig og parkere. Veje der ender blindt,
har alle en vendeplads for enden.

Kvarterplads Nord kategoriseres som lege- og opholdsgade som øvrige
lokalveje i Søkvarteret. Her er der ingen niveauopdeling af kørebaner og hårde
og bløde trafikanter færdes tættere.
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Oversigtstegning 1:3000
Trafikflow for hårde trafikanter
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3.2.3 Trafikflow for bløde trafikanter
Søkvarteret bindes sammen af flere stisystemer, der gør det nemt,
oplevelsesrigt og sundt at komme rundt og som understøtter et aktivt
hverdagsliv.

Hvor Søruten krydser lokal- og fordelingsveje, etableres en hævet flade, for
at øge sikkerheden i krydsningspunktet. På dobbeltrettede fordelingsveje
suppleres krydsningspunktet med en midterhelle.

Langs alle veje er der fortove og flowet suppleres af stisystemer, der løber
på tværs af vejstrukturen. Stierne er placeret så der skabes naturlige
bevægelseslinjer mellem destinationer som kvarterpladser, naturområder, og
kobler sig på det eksisterende stinetværk i Nærheden.

Enkelte steder vil rekreative stier og interne boligstier fungere som primær
adgang til boliger.
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Oversigtstegning 1:3000
Trafikflow for bløde trafikanter
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3.2.4 Lokalveje Syd
Lokalvejene syd for Hedesøvej håndterer størstedelen af parkeringspladserne
for boligerne langs lokalvejene, der etableres som lege- og opholdsgader. Der
er overordnet 4 variationer; A, B, C og D. Princippet for vejene er, at de består
af en A-side i kombination med en B, C eller D som vist nedenfor.
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3.3

Belysning

Det skal være muligt at bevæge sig trygt rundt i Søkvarteret, også efter
mørkets frembrud. Belysning på fordelingsveje, lokalveje samt lege- og
opholdsgader følger principperne fra Lokalplan 4.42 og er vist herunder.
Langs veje og Søruten skal belysningsarmaturer være ‘CitySwan’, så der
skabes genkendelighed til det øvrige Nærheden.
Bilfri stræder gennem byggefelter nord for Hedesøvej oplyses pullerter med
nedadrettet lys.
Stiforløbet langs Søruten oplyses af lave pullerter. Belysningen er fraværende
ved §3-naturområder, for ikke at genere naturoplevelsen.
På kvarterpladserne kan oplyses med særlig belysning eksempelvis spots eller
effektbelysning.

Fordelingsvej
Dobbeltsidet belysning

Stræde
Pullert

Lokalvej
Ensidet belysning

Sti
Stedvist pullertbelysning

Lokalvej Syd
Ensidet belysning

Kvarterplads
Særlig belysning, spots eller anden pladsbelysning
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3.4

Regnvand

LAR
Håndtering af regnvand på overfladen prioriteres i åbne forløb, hvor vandet
løber naturligt mod lavpunkterne i området. Langs med Søruten opleves LARløsninger, der forsinker eller leder regnvandet mod recipient.
Strategien for håndteringen af regnvand for Søkvarteret tager udgangspunkt i
den foreslåede strategi fra Cowi, med en kombination af LAR, anvendelse af
forsyningsselskabets regnvandstekniske anlæg samt direkte udledning til Lille
Vejleå. Illustrationen tager således udgangspunkt i disse principper.
Der er i hele kvarteret indtænkt synlige løsninger af afledning og forsinkelse af
overfladevand. Dette er et væsentligt element i uderummenes og områdets
karakter, til gavn for både natur og dyreliv og reakreative muligheder for
borgerne.

Anlæg skal fremstå grønne og naturlige i udtryk, og med beplantning
bestående af hjemmehørende arter, med udgangspunkt i den eksisterende
natur. Beplantningen skal tilpasses jordbundsforhold og kan bestå af stauder,
prydgræsser og løg- og knoldplanter. Der udvælges beplantning til sandede og
tørkestressede forhold, og en robust sammensat blanding med forskellig højde,
bredde, livsform og livsvarighed, der understøtter biodiversitet og rekreative
oplevelser
Bassiner udformes med en maksimal hældning på 1:4.
Render og bassiner udformes med naturlige bløde kanter. Aptering kan
integreres stedvis i kanter.
Søkvarteret er inddelt i 4 områder ift. den generelle håndtering af regnvand - se
nedenstående oversigtstegning.

Vand bør indgå i uderummene som et aktivt, rekreativt element og regnvand
bør håndteres med synlige grønne LAR-løsning. Udformning af de enkelte
LAR-anlæg samt deres præcise placering, skal detaljeres i samarbejde med
kommune og ingeniør.

8GO¡EWLO%DOGHUVE N

7LOUHJQYDQGVV\VWHP
6HMOEMHUJ0RVH

LAR - Lokal nedsivning
Ledes til Baldersbæk mod nord
/$5/RNDOQHGVLYQLQJ
/HGHVWLO%DOGHUVE NPRGQRUG

Kombineret LAR og udløb Lille Vejle Å

.RPELQHUHW/$5RJXGO¡E/LOOH9HMOHc

7LORIIHQWOLJUHJQYDQGVV\VWHP6HMOEMHUJ0RVH

Til offentlig regnvandssystem Sejlbjerg Mose
8GO¡E/LOOH9HMOHc

Oversigtstegning 1:3500
Overordnet håndtering af regnvand
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Smal fast rende
Benyttes primært langs stræder

Grøn grøft
Anvendes primært langs med veje
Udformes med naturligt bløde kanter

Bassin
Anvendes i gårdhaver nord for Hedesøvej
Maksimal hælding 1:4

Trug
Anvendes i gårdhaver i ‘Den Landskabelige’
Svag hældning 1:5

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Regnvandsbed

Rende

Regnvandsbassin

Rende

Regnvandsbed / trug

Referencebilleder
Eksempler på LAR-løsninger
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3.5

Hegning i private kantzoner

Søkvarteret tilbyder forskellige boformer til en bred målgruppe, men fælles for
alle er, at man bor relativt tæt og med naturen helt nær ved. Fællesskabet er
i højsædet, man kommer hinanden ved, men der er samtidig mulighed for at
være privat.
Om alle bebyggelser anlægges en privat kantzone. Kantzonen er det areal,
som ligger i umiddelbar tilknytning til bygningernes facader og danner en
overgangszone mellem det private og det offentlige uderum.

Hegning i private kantzoner etableres i forbindelse med opførsel af byggeri af
bygherre.
For at hegningen understøtter oplevelsen af Søkvarterets byrum, tilpasses
både dimensioner og karakter de visioner, der ligger til grund herfor.
Hegningskataloget består af hegning a, b og c, der er tilpasset byrummene
som illustreret på snit herunder. En samlet oversigtstegning over kantzonerne
findes på næste side.

Alle boliger har privat uderum. Etageboliger har en altan mod enten syd eller
vest. Rækkehuse har alle minimum to private uderum. Intensionen er, at de
private haver ikke afgrænses med hegn eller hæk ud mod landskabet, således
at der skabes en glidende overgang mellem det store åbne landskab og det
private uderum.

Lukket hegn
Hegnet er uigennemsigtigt og må opføres i naturmaterialer som; træ, pil og
bambus og metal. Plantekasser i skel skal betragtes som lukket hegning og
må, i kombination med beplantning ikke overstige maksimale højder.

Hegnes kantzonen henvises der til følgende beskrivelser, hvor omfanget og den
tiltænkte karakter af hegningen beskrives. Der tilstræbes grønne hegn i videst
muligt omfang.

Åbent hegn
Hegnet er gennemsigtigt og må opføres i naturmaterialer som; træ, pil og
bambus eller metal.

Den faste hegning bliver en stor del af kantzonernes og derfor byrummenes
karakter og udtryk. Det er derfor vigtigt at den faste hegning får en høj kvalitet
og kun etableres i naturmaterialer, der patinerer flot og på sigt at bliver en
naturlig del af uderummet.

Grønt hegn
Hegnet består af levende vækster som buske, græsser og småtræer. Klateplanter
må støttes af et gennemsigtigt espalier.

Hegning - A
Indenfor de private kantzoner er der mulighed for
at etablere hegn, vinkelret på facaden, i skel mod
nabo. Det er også muligt at etablere hegn parallelt
med facaden, op til 1 meter højt.
Hegnet må, indtil 2 meter fra facaden, være 1,5
meter højt. I den resterende del af skellet indenfor
den private kantzone må hegnet være maksimalt 1
meter højt.

Hegning - B
Indenfor de private kantzoner, hvor der er primær
adgang fra fordelingsvejene, er der mulighed for
at etablere hegn, vinkelret på facaden, i skel mod
nabo. Det er også muligt at etablere hegn parallelt
med facaden, op til 1 meter højt.
Hegnet må maksimalt være 1 meter højt og må
fremstå som; grønt hegn, åbent hegn eller lukket
hegn jf. referencer på næste side.

Der er mulighed for at etablere skur indenfor den
private kantzone, hvor der er primær adgang.
Skure er ikke omfattet af krav til maksimal højde for
hegning. Når byggeriet er færdigmeldt, kan der ikke
etableres yderligere skure.

BYRUM

Hegnet må maksimalt være 1 meter højt og må kun
etableres som grønt hegn jf. referencer på s. næste
side.
Hegning - C2
Mod Søruten gælder samme retningslinjer for hegn
som ved C. I private kantzoner med C2 hegning er
der også mulighed for at etablere skur.
Skure er ikke omfattet af krav til maksimal højde for
hegning. Når byggeriet er færdigmeldt, kan der ikke
etableres yderligere skure.

Hegn må fremstå som; grønt hegn, åbent hegn
eller lukket hegn jf. referencer på næste side.
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Hegning - C
I de landskabelige åbne haverum er der mulighed
for at etablere hegn, vinkelret på facaden, i skel
mod nabo. Det er også muligt at etablere hegn
parallelt med facaden, op til 1 meter højt.
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Oversigtstegning 1:3000
Forskellige typer hegning i private kantzoner
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Lukket hegning

Åben hegning

Grønt hegn
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Visualisering
Blød overgang fra privat kantzone til fællesareal i ’Den Landskabelige’
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3.6

Søruten

Rekreativ forbindelse
Søruten er en rekreativ blå og grøn forbindelse, der løber igennem området
og kobler Søkvarteret til resten af Nærheden. Den bliver det rekreative grønne
element, der binder kvarteret sammen, skaber nærhed til naturen, samtidig
med at den tilbyder stiforbindelser. Den bringer naturen helt ind i kvarteret, og
den binder alle kvarterets naturattraktioner sammen i én fortælling.
Rumligt bliver Søruten det naturlige modspil til gaderummene, idet træer og
landskabelige elementer vil definere karakteren.

Mose, hvor Søruten fungerer som faunakorridor, til den mere kultiverede
bynatur i gennem Søkvarteret.
På referencebillederne på modsatte side, er sammensat en række billeder, der
er med til at illustrere de forskellige stemninger man møder, på en tur langs den
1,5 km lange rute.
På de følgende sider beskrives uderummene langs Søruten med plan og/eller
snit samt referencefotos.

Intensiteten og karakteren vil variere i Søruten, alt efter hvor på ruten man er.
Fra det meget naturlige og uplejede præg mellem Salamandersøen og Sejlbjerg

Oversigtstegning 1:3500
Søruten
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Grussti omsluttet af beplantning

Naturlegeplads på grønne bakker

Urban plads med åbne stueetager

Regnvandsgrøfter med gangbro

Grusbelægning og særlig belysning

Regnvandsbassin

Ophold ved Sejlbjerg Mose

Slynget grussti gennem enggræsser

Urban plads med adgang til boliger

Uformel trædesti i bebyggelsens periferi

Frodige dyrkningshaver og drivhus

Uformelle opholdsmuligheder

Referencebilleder
Oplevelser langs Søruten
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Søer

Sti

Søruten skaber en grøn rekreativ forbindelse mellem Sejlbjerg Mose,
Salamandersøen og Kvartersøen. Forbindelsen skal fungere som en flora- og
faunapassage for området plante- og dyreliv, og bidrage til øget biodiversitet i
Søkvarteret.

Langs Søruten etableres et stiforløb, der sikrer tilgængelig langs hele ruten.
Igennem Søkvarteret anlægges en grussti og i den vestlige del af Søruten, der
løber langs Sejlbjerg mose og Salamandersøen, er stiforbindelsen klippet græs.

Program
Langs med Søruten kommer man gennem forløb langs med fordelingsveje,
igennem Kvarterplads Nord, forbi en legeplads til daginstitution, igennem et
sammensat bebyggelsesområde, forbi Kvartersøen, mellem rækkehuse til
Kvarterplads Syd og videre til de eksisterende områder med Sejlbjerg Mose og
Salamandersøen.
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Visualisering
Semi-private uderum flyder sammen med Søruten
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3.6.1 Kvarterplads Nord
Byrum
Funktion og karakter
Kvarterplads Nord er Søkvarterets urbane kvarterplads med en offentlig
torvekarakter, som et belagt åbent byrum, med godt udsyn. Omkringliggende
bygninger definerer klart byrummet. Kvarterpladsen flankeres af Søruten, der
giver et grønt islæt til pladsen.
Kvarterplads Nord rummer områdets kvarterhus, hvor aktiviteterne herfra,
naturligt og nemt kan flyde ud på pladsen. På pladsen er der kiss’n’ride
pladser, tiltænkt aflevering af børn til daginstitutionen. Der er mulighed for
at placere en café med udeservering på pladsen eller andet liberalt erhverv.
Kvarterplads Nord bliver altså et naturligt socialt centrum for mange aktiviteter
og det uformelle møde i dagligdagen.
Kvarterhus
”Kvarterhuset får temaet ”Hobby og fællesskab”, og der skal derfor være
fokus på værksteder og hobbyrum. Kvarterhuset skal rumme omkring 300
kvadratmeter i én eller to etager, hvoraf den ene etage skal ligge i stueetagen
for at skabe liv og aktivitet ud mod byrummet.
Husets funktioner omfatter forventeligt indgangsareal/lounge, thekøkken,
toiletter, grovværksted, almindeligt værksted samt 2-3 hobbyrum, der kan
bruges til forskellige aktiviteter som strikkeklub, krearum, kortklub, yoga mv.
Udenfor grovværkstedet bør der være et befæstet areal, så aktiviteter kan
rykkes udenfor, hvis vejret er godt. Hertil kommer siddeplinte eller lignende, så
der skabes et opholdsmiljø ved værkstedet.

Belægning
Kvalitetssten, natursten i et lille
format. Chaussésten, med reference
til belægningen på de øvrige
kvarterpladser i Nærheden vest.
Overgangen mellem asfalt og
belægningssten markeres med en særlig
bearbejdning på en skrånende flade.
Kørebanen markeres med belægningsskifte, evt. belægningssten eller asfalt.
Beplantning
Mod syd, hvor Søruten flankerer
Kvarterplads Nord, bryder grønne øer
op gennem belægningen. Øerne bør hæves som små bløde bakker, med en
ekstensivt plejet lav beplantning. Træer kan placeres i grupper i den sydlige
del af Kvarterplads Nord. Øvrige træer er solitære og opstammede, så gode
udsyn sikres. Solitære træer kan sammentænkes med aptering til ophold eller
cykelparkering.
Inventar
På Kvartersplads Nord skal der være rig mulighed for ophold med ca. 40
siddepladser og samt tilgængelig cykelparkering. Aptering kan med fordel
sammentænkes med beplantningen.

Planudsnit 1:500
Kvarterplads Nord

Forskel i overflade markerer skift

Chaussestensbelægning og inventar

Opholdsmulighed

Kant på bede
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Kantzone mod Kvarterplads Nord
Funktion og karakter
Kantzonen mellem et kvarterhus eller liberalt erhverv og Kvarterplads Nord er
minimum 3 m bred, og med en offentlig og åben karakter. Facaderne skal være
åbne, så der sikres visuel forbindelse mellem ude og inde. I kantzonen kan
husets funktion forlænges ud og være med til at skabe liv på kvarterpladsen.
Belægning
Kantzonen markeres med et belægningsskifte i niveau. Belægningen bør
anlægges som en visuel forlængelse af gulvet i bygningen, for at understrege
muligheden for at trække aktiviteter ud.
Belægningsskiftet fra kantzone til plads, markeres med en kant i niveau, evt.
stålkant.
Beplantning
Beplantning skal vælges og placeres, så der sikres godt udsyn over
kvarterpladsen. Opstammede træer, træer i kanter/hjørner, lav beplantning,
beplantning som løst inventar ex. i krukker eller plantekasser.

Snit 1:200
Kvarterplads Nord

Åben facade i kantzone

Belægningsskifte markerer kantzone

Kvarterhusets liv trækkes ud på Kvarterpladsen

Referencebilleder

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Søkvarteret

BYRUM

// 55

3.6.2 Legeplads til daginstitution
Beskrivelse
Funktion og karakter
Daginstitutionen er placeret i ‘Nærheden Signatur’, syd for parkeringshus med
ryg mod Havtornvej. Der er mulighed for indgang fra Kvarterplads Nord og fra
Havtornvej.
Daginstitutionen har en legeplads på 2000 m2 på terræn. Legepladsen er
indhegnet og forbeholdt institutionen i åbningstiden, og ellers er den åben
for offentligheden. Karakteren af legepladsen er overvejende grøn, med et
varierende landskab, der inviterer til leg og ophold.
Søruten løber langs med hegnet til legepladsen, og giver boligerne en
respektafstand på ca. 5-10 m, der fremhæver den mere private karakter af
boligernes kantzoner.
Belægning
Stien langs Søruten anlægges som grussti med en bredde på 2-2,5 m i et let
varieret og naturligt svunget forløb.

Beplantning
Beplantningen på legepladsen skal
være med til at skabe rum til læring
og leg, og bør bestå af både lav, høj,
tæt, åben, sanserig beplantning.
I bufferzonen mellem privat kantzone
og sti, fremstår beplantningen
som lav, rumdannende med
græsblandinger, mindre trægrupper
og/eller solitære træer og/eller
buske. De anlægges med en
minimal drift og et vildt og naturligt
udtryk for øje, og skal give boligerne
en grad af privathed.
Hegning
Legepladen indhegnes med et hegn med naturlig karakter, der sikrer visuel
forbindelse.

Planudsnit 1:500
Legeplads

Naturlig indhegning med visuel forbindelse

Topografi og naturlegeplads

Beplantning mod private boliger
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3.6.3 Kvartersøen
Byrum
Funktion og karakter
Kvartersøen er en eksisterende sø, som i forbindelse med udviklingen
af Søkvarteret flyttes lige syd for Hedesøvej. Søen er et §3 beskyttet
naturområde, med åbne bredder, grupperet beplantning, der sikrer åbenhed
og udsyn til vandspejlet. Søruten giver stiadgang omkring hele søen og både
nord og syd for søen anlægges mindre opholdspladser i naturen, der skal
invitere til ophold og evt leg/træning. Der må ikke inviteres til ophold i flora- og
faunapassagen - se planudsnit B. Det er vigtigt, at der fra Hedesøvej sikres
åbent kig til søen, ligesom fra boligområderne omkring søen.

Beplantning
Omkring stierne beplantes
med høje græsser og varieret
beplantning, der markerer
overgangen til boligområderne.
Der sikres fuldt udsyn fra
boligområder til Kvartersøen, mens
stiforløbene skjules let i øjenhøjde.
Beplantningen skal følge krav til den
§3 beskyttede naturtype.

Belægning
Stien øst om søen anlægges som en grussti på mellem 2-5 m med stedvise
udposninger for anden aktivitet. På den smalleste passage mellem søen og
eksisterende skovbeplantning anlægges smallest mulig sti, for at understrege
den grønne flora- og faunapassage, man krydser.
Stien vest om søen fremstår som en klippet græssti på min. 1 m.

Planudsnit A 1:500
Kvartersøen

Planudsnit B 1:500
Kvartersøen

Slynget grussti med bevæget landskab

Slået græssti

Ophold i naturen
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3.6.4 Kvarterplads Syd
Byrum
Funktion og karakter
Kvarterplads Syd hele Søkvarterets landskabelige kvarterplads med en
overordnet grøn og naturlig karakter. Den fungerer som det naturlige fælles
mødested i det sydlige område og programmeres overordnet med en aktiv
stueetage og bred offentlig kantzone mod nord, fælles dyrkningshaver nær
en etagebebyggelse mod syd-øst og en offentligt tilgængelig legeplads mod
sydvest. Søruten krydser pladsen og understreger pladsens grønne karakter.
Pladsen anlægges ovenpå en parkeringskælder, hvor der fra pladsen er
adgang til kælderen.
Belægning
Søruten løber igennem Kvarterplads Syd med sin grusbelægning og bliver til
pladsens primære belægning. Alle kanter i overgange til plantebede og øvrige

belægningsskifter i niveau udføres
i stål.
Beplantning
Beplantningen på pladsen bør have
et vildt og selvgroet udtryk, og bestå
af enggræsser, stauder, buske og
træer, der giver en artsrig og rumligt
varierende oplevelse. Større træer
placeres i pladsens periferi, udenfor
p-kælderens areal, for at sikre
bedste vækstbetingelser.

Planudsnit 1:500
Kvarterplads Syd

Dyrkningshaver med grusgange

Fællesspisning

Træer på grusplads
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Offentlig kantzone

Privat kantzone

Funktion og karakter
Langs facader med åben stueetage, markeres kantzonen med en hævet
flade, i niveau med gulvkoten i stueetagen, så livet herfra let kan trækkes ud
og bidrage til pladsens liv. Kantzonen skal give mulighed for fællesspisning og
andre samlinger, og bør minimum gå 4 m ud fra facaden.

Boligerne, der vender ud mod
Kvarterplads Syd, skal sikres
en kantzone med en mere
privat karakter. Det skabes
med et niveauskifte samt et
beplantningsbælte af rumdannende
planter.

Belægning
Et hævet dæk i træ, med mulighed for uformelt ophold på kanten.
Hegning
Hvis der ønskes hegning ved kantzonen, kan der opstilles løst inventar, så
længe der sikres visuel forbindelse.
Belysning
I kantzonen kan belysningen suppleres af eksempelvis lyskæder, der giver en
mere intim karakter til rummet.

Snit 1:200
Aktiv stueetage

En hævet kantzone må maksimalt
hæves 80 cm over terræn.
Den private kantzone skal
sammenlangt være minimum 3 m,
hvoraf opholdsarealet minimum skal
være 2 m.
Opholdsplateauet kan indrammes af et lavere niveau med artsrig og
rumdannende beplantning, der giver privathed til kantzonen og bløder
overgangen mellem plads og bolig op.

Snit 1:200
Privat kantzone

Træterrasse til offentligt ophold

Privat hævet kantzone

Beplantning mod private boliger
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3.6.5 Forbindelser langs søruten
Langs Hedesøvej
Funktion og karakter
Søruten kobler sig til Loopet for Nærheden, og er med til at binde hele
Søkvarteret op på samme fortælling. Hvor Søruten starter i nord og løber
langs fordelingsvejen, skal karakteren give en markant rumlig grøn og frodig
fornemmelse, som modspil til Fordelingsvejens urbane karakter. Langs forløbet
håndteres regnvandet synligt og bidrager til en frodig og biodivers oplevelse.
LAR-anlæg udformes naturlige og grønne som beskrevet under
’Regnvandshåndtering’ side 27.
Belægning
En grussti slynger sig gennem grønne øer og trægrupper. Stien varierer i
bredde mellem ca. 1,5 til 3 m med lokale større udposninger.
Beplantning
Beplantningen skaber oplevelsen af en grøn parallelverden, som en skov, med
rumdannende og artsrige beplantninger i flere niveauer, varieret topografi,
trægrupper og solitære træer.

Planudsnit A 1:500
Kobling til loop

Planudsnit B 1:500
Langs Havtornvej

Frodig bundbeplantning

En grussti smyger sig gennem rumdannende beplantning

Regnbed med småtræer
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Forbindelsen til Sejlbjerg Mose
Funktion og karakter
Søruten løber fra Kvarterplads Syd til Sejlbjerg Mose gennem to rækkehusbebyggelser. På denne strækning fungerer Søruten som primær adgangsvej
til boligerne. Terrænet falder 4 m fra toppen ved Kvarterplads Syd til sidste
hus mod Sejlbjerg Mose. Dette giver en særlig karakter til stedet, kan skal
understøttes i rækkehusenes indbyrdes forskydninger. Sørutestien får et
slynget forløb, for at løse krav om tilgængelighed, og det giver samtidig en
mere oplevelsesrig og rolig bevægelse gennem området.
Der skal sikres visual forbindelse fra Kvarterplads Syd til Sejlbjerg Mose
samtidig med at der skabes privathed for de private kantzoner.
Belægning
Stierne anlægges med OB i en farve, der tilnærmer sig farven på de øvrige
grusstier. Hovedstiforløbet anlægges som en minimum 2,5 m bred sti med et
varieret og naturligt afgrænset forløb. Stier ind til den enkelte bolig anlægge
med en gangbane på minimum 1,5 m.

samt visuel forbindelse fra boliger til
naturområdet.
Der kan klippes supplerende stier
i enggræsset, for at tilgodese den
enkelte bolig.
Støttemure
For at sikre niveaufri adgang til
boliger, kan der lokalt etableres
støttemure. Det giver mulighed for
at etablere en plan kantzone i hele
husets bredde.

Beplantning
Karakteren er åben med eng og overdrevsvegetation, suppleret med arter der
findes omkring Sejlbjerg mose. Der kan beplantes med mindre trægrupper og
buskebeplantninger, så længe der er frit udsyn til mosen fra Kvarterplads Syd,

Opstalt 1:450
Vertikale forskydninger for niveaufrie adgangsveje

Planudsnit 1:450
Forbindelsen til Sejlbjerg Mose

Stier i slynget forløb med OB

Ophold i engen

Mulighed for ophold ved Sejlbjerg Mose
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3.7

Periferien

Beskrivelse
Periferien markerer overgangen mellem Søkvarteret og konteksten, der i nord
byder på en jernbane, mod øst et læhegn, åbent land og på sigt en mulig
byudvikling. Mod syd møder man det eksisterende landskab med dyrkede
marker.

Oversigtstegning 1:3500
Periferien
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Parkering på grus mellem trægrupper

Eksisterende varieret beplantning

Slynget grussti langs bebyggelse

Kig over marker mod åbne vidder

Støjskærm mod jernbanen

Eksisterende landskab med læhegn

Klippet sti i græsset

Vilde engblomster

Grussti
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3.7.1 Periferistien
Byrum

A

Funktion og karakter
Langs øst- og sydkanten af Søkvarteret etableres en stiforbindelse. Denne sti
løber som udgangspunkt mellem en beplantningszone foran en privat kantzone
og skelgrænsen. Periferistien er en smal sti med en gennemgående grøn og
rekreativ karakter, der giver adgang til det omgivende nærlandskab.
Belægning
Stien anlægges som en minimum 1 m bred grussti eller klippet græssti. Hvis
stien benyttes som primær adgangsvej til boliger, anlægges den med OB i en
farve, der tilnærmer sig grus.
Beplantning
Beplantningen skal efterligne den lokale eksisterende natur, og fremhæve
denne.

åbninger, stier mellem stammerne
mm. for at gøre det tilgængeligt og
oplevelsesrigt for beboere. Fældes
der træer under byudviklingen, skal
der genplantes, så der bliver en
grøn kant mod skel.
B

Belysning
Periferistien er ikke oplyst.
Som undtagelse er den oplyst, hvor
den har anvendelse som primær
adgangsvej i ‘Den Landskabelige’.

C

Ved læhegnet mod øst anbefales det at bevare flest muligt træer, men at
åbne skoven mere op ved at opstamme eksisterende træer, lave lysninger,

Snit B 1:200
Rækkehus mod Periferistien

Snit A 1:200
Etagebolig mod Periferistien

Grussti møder beplantning

Snit C 1:200
Rækkehus mod Periferistien

Sti i klippet græs / trampesti

Vild eng
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3.7.2 Langs banen
Byrum
Funktion og karakter
Mod nord er der ca. 40 m fra facade til skelgrænse. Karakteren præges af
jernbanen, der løber langs med nordsiden. Så tæt på skel som muligt, opstilles
en støjskærm. For at sænke støjforureningen fra togbanen i en større del af
kvarteret, bygges der højeste mod nord. På terræn på bygningernes nordside,
vil de være 6(7) etager høje, og dermed også skygge for størstedelen af dette
uderum.
Arealet mod nord udnyttes primært til overfladeparkering. Parkeringen
arrangeres i komprimerede lommer, der indrammes af beplantning.
Der ligger en fjernvarmeledning parallelt med det nordlige skel, som der skal
holdes en respektafstand på 5 m til. Der må ikke laves jordopfyld ovenpå
arealet.
Frøstjernestræde og Svanegade løber parallelt med bygningerne og skaber
en ensartet kantzone mod nord (beskrives nærmere på side 72). Vejene
anlægges efter Nærhedens bestemmelser, på nær det nordlige fortov, der
inddrages i en grøn beplantningszone, mellem kørebane og parkeringspladser.

Belægning
Parkeringsarealer anlægges
med manøvrearealer i asfalt og
parkeringslommer med permeabel
overflade, grus eller græsarmering.
Beplantning
I flexzonen, i zonen mellem
kørebane og parkeringsplads samt
nord for parkeringsplads og op på
støjskærmen, beplantes arealerne
med høje græsser, stauder og træer,
der trives godt i skygge. Trægrupper
og buske slører udsynet til
parkerede biler, en begrønnet støjskærm giver et grønt bagtæppe og nordsiden
opleves grøn og skalaen fra de høje bygninger nedbrydes.

Snit 1:300
Parkeringsplads og støjskærm
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Langs banen
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3.8

‘Den Tætte’

Karakter
I den nordligste del af Søkvarteret er bebyggelsen mere tæt og afspejler den
lokale mere bynære kontekst. Denne del kaldes ‘Den Tætte’ og indeholder den
højeste andel af etagebyggeri med lejligheder. Bebyggelsen er højest mod nord
for at skærme af for jernbanestøj og trapper ned mod syd, så der skabes gode
forudsætninger for sollys i boliger og gårdrum.
Uderummene i ‘Den Tætte’ har karakter af åbne semi-private gårdrum,
forbundet af grønne stræder. Beplantningen er frodig og rumdannende, med
blomstrende træer, frugttræer og bærbuske.
Gårdrum og stræder fremstår meget grønne og frodige, og har områder til
forsinkelse og afledning af regnvand, med høj rekreativ værdi.
Fællesskabet opstår her i et klassisk forhold med et stort fællesskab i
gårdrummet med visuel forbindelse til de private kantzoner.

Planudsnit 1:1000
’Den Tætte’
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Legearealer integreret i stræder

Bakket landskab i gårdrum

Kantzone afskærmet ved beplantning

Kantzone afskærmet med hegn og karnapper

Stræde med grønne kantzoner

Belægningssten og grøn kantzone

Grønt gårdrum

Frugtlund

Hegn vinkelret på facaden og plantekasser mod stræde

Hævet kantzone med begrønning

Integreret regnbed

Grusti gennem beplantningszone
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3.8.1 Gårdrum i ‘Den Tætte’
Byrum
Opholds- eller legearealer kan
have særlig belægning, der afviger
fra grus. Belægningsskifte skal
markeres med en stålkant i niveau.

Funktion og karakter
Gårdrummene flankeres af etageboliger i ‘Den Tætte’ del af Søkvarteret, og
tilbyder semi-private grønne uderum for beboerne. Alle boliger har udsyn til
gårdhaven og stueetagens boliger har egen private kantzone i niveau. De
private kantzoner er minimerede til fordel for et større fællesareal.
Gårdrummene i ‘Den Tætte’ er store, lyse og rigt beplantet. Et stræde løber
gennem gårdrummene og forbinder på tværs af karréerne. Gårdrummene
kan med fordel programmeres med sekundær bebyggelse som eksempelvis
fælles orangeri til dyrkning og/eller ophold, mindre skure til opbevaring af fælles
ting og pergolaer, der placeret omkring strædet er med til at skabe en mindre
skala, til fordel for fællesskabet. Gårdrummene suppleres med opholdsarealer,
legeområder og stiforbindelser mellem beplantninger.
Belægning
Stierne i gårdrummene anlægges i grus med kanter i stål eller som fast
belægning. Sekundære adgange til boligerne sikres med enten klippede
græsstier eller trædesten lagt i græsset.
Hvis der fra gårdrummet er primær adgang til boligerne, skal disse forbindelser
anlægges med fast belægning.

Beplantning
Gårdhaven etableres delvist ovenpå
en parkeringskælder. Der kan
opbygges lokale bakker, for øget
rumlighed i haven. I en bufferzone
mellem private kantzoner og
gårdrum, er beplantningen med til
at give privat karakter i kantzonen.
Beplantningen har et vildt og
selvgroet udtryk, med skiftende
karaktergivende beplantning i de
forskellige gårdrum.
Kanter omkring stier kan slås oftere end øvrig beplantning. Klippede områder i
engbeplantning kan også opfordre til leg og ophold.

Planudsnit 1:500
Gårdhave mellem etageboliger

Grønne tage og vild beplantning

Beplantning

Orangeri
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Kantzone i ‘Den Tætte’ gårdrum
Funktion og karakter
Beboere til etageboliger ankommer til boligen enten fra ydersiden af
karréstrukturen eller fra gårdrummet.
Boligerne i stueetagen har en privat kantzone på ca. 4 m fra facaden, der
afgrænses parallelt med facaden af et minimum 0,5 m beplantningsbælte.
Karakteren er overvejende grøn og frodig, og der ‘bliver talt over hækken’.
Belægning
Private terrasser etableres som trædæk eller anden fast belægning på
maksimalt 10 m2.
Beplatning
Mellem alle private terrasser beplantes med høje græsser, stauder og buske,
for at øge følelsen af privathed i kantzonen.
Græsset klippes langs med grusstier i en bredde på 0,3-0,7 m.

Snit 1:200
Privat kantzone ved etagebolig i gårdrum

Organisk formede private terrasser

Privat terrasse med grøn afskærmning

Belagt terrasse med grøn afgrænsning
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3.8.2 Stræder i ‘Den Tætte’
Byrum
Funktion og karakter
Stræderne i ‘Den Tætte’ kan kategoriseres som lege- og opholdsgader, men er
bilfri som udgangspunkt. De kan benyttes som primære adgangsveje til boliger,
og ærindekørsel bør være muligt. Det er grønne passager, der forbinder på
tværs af bebyggelserne. Stiforløbet slynger sig gennem strædet, og de grønne
beplantningszoner på kanterne varierer i bredde, højde og drøjde, og fletter
sammen med småbebyggelserne i gårdrummet.
Fra strædet er der direkte adgang til nærliggende parkeringskælder for gående.
Belægning
Stien i strædet er 3,5 m bred og anlagt med belægningssten i beton i
varierende størrelser, for at give liv til fladen og nærme sig et organisk
formsprog.
Beplantning
Langs stien løber et beplantningsbælte, der med en vild og frodig beplantning,
skal skabe en buffer og øge følelsen af privathed i den private kantzone.

Planudsnit 1:500
Stræde i ’Den Tætte’

Kantet overgang mellem belægning og beplantning

Fælles lege- og opholdspladser

Betonfliser i variende størrelser
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Kantzoner mod stræder i ‘Den Tætte’
Funktion og karakter
Kantzonerne mod stræderne i ‘Den Tætte’ fungerer både som ankomstvej til
boliger samt som opholdsareal og mødested.
Langs nord-syd gående stræder kræves en særlig bearbejdning med hævede
kantzoner.
Belægning
Der anlægges private fastbelagte terrasser på op til 10 m2.
Stiforbindelser til entredøre anlægges med belægningssten, i varierende
format.
Beplantning
Beplantningen skal adskille private uderum, og der beplantes helt op til
facaden. Karakteren bør være vild og karakterfuld, gerne med mange træer af
forskellige sorter.

Snit 1:200
Privat kantzone ved etagebolig

Fast afskærmning mod nabo og levende hegn mod stræde

Stakit som hegn ved rækkehuse

Fra stræde til sti mellem huse
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3.8.3 Øvrige kantzoner i ‘Den Tætte’
Mod veje
Funktion og karakter
Kantzonerne mod fordelingsveje og lokalveje er mere urbane i karakteren
og fungerer som primær adgangvej til boligerne. Mod nord er der integreret
parkeringskælder under etagebebyggelserne, der betyder, at man fra
nordsiden, vil opleve facaden til en parkeringskælder eller anden offentlig
funktion, eksempelvis cykelparkering, værksted, motionscenter. Kantzonen skal
opleves tryg, uanset programmet i bygningen. Det kan gøres ved at nedbryde
skalaen, facadeskifte, særlig bearbejdning i facadematerialet, visuel forbindelse
gennem facade mm.

Beplantning
Beplantningen er placeret i
flexzonerne ved vejen, og skaber
en grøn kant mod bilerne.
Langs facaden bør prioriteres
beplantning og der er rig mulighed
for begrønning af facaden jf.
facadebearbejdning side 24.

Kantzonen er smal, 2 m som udgangspunkt.
Langs nord-syd gående fordelingsveje og lokalveje kræves en særlig
bearbejdning med hævede kantzoner.
Belægning
Et belægningsskifte markerer overgangen fra privat til offentlig. Lokalt arbejdes
med niveauspring til boligen.

Snit 1:200
Kantzone mod nord

Udadvendt funktion i stueetage mod nord

Særlig bearbejdning af facaden

Smal kantzone uden skure
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Mod Periferistien
Funktion og karakter
Alle boliger mod Periferistien har et privat uderum mod øst. Det er enten altaner
eller forhaver i grundplan. I skel står et eksisterende læhegn, der er en kvalitet
for oplevelsen af byrummet, med store træer, og tæt mellem og underskov.
Læhegnet bør åbnes op stedvist og gøres mere tilgængeligt.
Den private kantzone skal have karakter af det omkringliggende landskab,
så det opleves som om, at landskabet flyder helt ind til facaden. Private
opholdszoner kan placeres i det grønne, inden for 2 m fra facaden. Private
haver indrammes af minimum 1 m beplantningsbælte.
Belægning
Opholdsarealer i den private kantzone kan etableres som trædæk eller med
anden fast belægning.
En lokal forbindelse fra privat have til Periferisti etableres som klippet græssti
eller med trædesten i græsset.
Beplantning
Frodig engbeplantning af høje græsser og mellemhøje buske og træer.

Snit 1:200
Privat kantzone ved etagebolig mod Periferistien

Privat kantzone flyder ud i naturen

Eksisterende læhegn med artsrig beplantning
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3.9

‘Nærheden Signatur’

Karakter
Midt i Søkvarteret ligger ’Nærheden Signatur’. Her ligger boligerne relativt
tæt og består overvejende af rækkehuse i to etager, der blandes med lidt
etagebyggeri og punkthuse. Rækkehusene har skiftende udtryk fra række til
række, og skaber på den måde et sammensat varieret udtryk.
Kvarterplads Nord og en daginstitution er centralt placeret i området og er med
til at skabe liv i løbet af dagen.
Uderummene i ’Nærheden Signatur’ opleves som varierede mellemrum, med
småpladser og passager. Mellemrummene præges i stor grad af en meget
varieret beplantning og rækkehusenes varierende kantzoner. Yderligere
bidrager synlig regnvandsopsamling til mellemrummenes vekslende karakter.
Udearealerne, der knyttes til det enkelte rækkehus, prioriteres således, at de
syd- og vestvendte arealer bliver størst.

Planudsnit 1:1000
’Nærheden Signatur’
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Grusstier mellem grønne kantzoner

Grønne kanter i intime gaderum

Fællesspisning i mellemrum

Flisebelægning med grønne felter

Beplantning som afskærmning

Belægningssten og grønne kanter

Grusstier

Privat kantzone afskærmet med karnap, hæk og stakit

Åben privat kantzone med beplantning

Privat kantzone ud til stræde

Smal kantzone med aktivitet
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3.9.1 Gårdrum i ‘Nærheden Signatur’
Byrum
Funktion og karakter
Gårdrummene, eller mellemrummene mellem husene i ’Nærheden Signatur’,
karakteriseres ved et labyrintisk forløb af uderum, skabt af bebyggelsens
placering og indbyrdes relationer. Alle uderum er tilgængelige med et netværk
af stier, og små pladser og mødesteder giver pauser og ro. De fælles semiprivate byrum fungerer både som adgangsveje til boliger og som fælles grønne
uderum for beboerne. Der er tydeligt definerede overgange mellem private- og
halvoffentlige zoner. Havegangene giver forbindelser på tværs af byggefelter for
bløde trafikanter og tilbyder nicher og zoner til ophold og leg.
Bebyggelsen skaber små byrum, der beskrives som idéfelter, som beboere i
fællesskab kan programmere.

Beplantning
Udenfor de private haver, vokser en
vild, frodig og artsrig beplantning,
med blandt andet høje græsser,
buske, trægrupper og solitærtræer.

Belægning
Stier i ’Nærheden Signatur’ anlægges som grusstier på 2 m, afgrænset af en
stålkant i niveau.
Stier, der sikrer den primære adgang til boliger, anlægges med fast belægning.
Opholdsarealer kan anlægges i grus, OB, chaussesten eller fliser.

Planudsnit 1:500
’Nærheden Signatur’

Mindre byrum skabes af bygningernes forskydninger

Grusstier gennem forløb af byrum

God visuel forbindelse mellem kantzone og byrum

Referencebilleder

76 //

BYRUM

Søkvarteret

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Kantzone mod semi-private rum
Funktion og karakter
Boliger i stueetagen med egen udgang til lille privat have orienteret mod syd
eller vest, har en kantzone på minimum 4 m. Haverne fremstår som frodige og
mangfoldige haver, med et personligt præg. Fra haven er der god kontakt til
fællesskabets havegange og opholdszoner.
Belægning
Private terrasser på maksimalt 10 m2 anlægges i træ eller fliser.
Stiforbindelser giver direkte adgang mellem private kantzoner og
gårdrummene.
Beplantning
Beplantningen i private haver kan etableres med græs, stauder, bærbuske,
frugttræer, højbede og lign, der giver en grøn karakter.

Snit 1:200
Privat kantzone mod fællesområder

Grøn afskærmning

Grøn afskærmning

Hegn og løst inventar
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3.9.2 Stræder i ‘Nærheden Signatur’
Byrum
Funktion og karakter
Stræderne i ’Nærheden Signatur’ kan kategoriseres som lege-opholdsgader,
men er bilfri som udgangspunkt, dog med mulighed for ærindekørsel.
Stræderne benyttes som primære adgangsveje til boliger, hvor der i private
kantzoner programmeres med både skur, cykelparkering og adgangsvej.
Stræderne fremstår som grønne passager, der forbinder på tværs
af boligområder. Stiforløbet i stræderne følger et lineært forløb, med
beplantningszoner på begge sider, der skaber tydelig overgang mellem
kantzoner. Punktvis integreres zoner til leg og ophold.
Belægning
Stien i strædet, der sikrer tilgængelighed til boliger, anlægges med en bredde
på 3,5 m med belægningssten i beton i varierende størrelser.
Beplantning
Langs stien løber et beplantningsbælte, der med en vild og frodig beplantning,
skal skabe en buffer og øge følelsen af privathed i den private kantzone.

Planudsnit 1:500
Stræde i ’Nærheden Signatur’

Belægningssten i strædet

Stræde som lege- opholdsareal

Fællesspisning til ‘strædefest’
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Kantzoner mod stræder
Funktion og karakter
Kantzonerne mod stræderne i ’Nærheden Signatur’ fungerer som
ankomstareal og som opholds- og mødested, med en vild og selvgroet grøn
karakter. Den private kantzone bør være minimum 2 m og indrammet af et
beplantningsbælte på minimum 1 m. Kantzoner mod stræderne fungerer
som ankomstareal, hvor der skal placeres et 3 m2 skur, cykelparkering samt
adgangsvej til hoveddør.
Er kantzonen orienteret mod syd, bør der være yderligere opholdsmulighed.
Belægning
Der kan etableres fastbelagte terrasser på op til 10 m2.
Stiforbindelser til entredøre anlægges med fast belægning i fliser.
Beplantning
Karakteren bør være vild og karakterfuld, med artsrig beplantning og træer af
forskellige sorter.

Snit 1:200
Privat kantzone mod stræde

Afskærmning med åbent hegn og beplantning

Skur til opbevaring i nærhed til hovedindgangen

Hegn med beplantning og hæk
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3.9.3 Øvrige kantzoner i ‘Nærheden Signatur’
Mod fordelingsveje og lokalveje
Funktion og karakter
Kantzonerne ved fordelingsveje og lokalveje er smallere end kantzonerne mod
gårdrum. De smalle kantzoner på minimum 2 m fra facaden kan udgøre den
primære ankomst til boligerne, med både skur og cykelparkering i kantzonen.
Belægning
En høj grad af arealet er fast belagt.
Beplantning
Beplantningen placeret i flexzonerne ved vejen, og skaber en grøn kant mod
bilerne.
Mulighed for mindre beplantninger i kantzonen.

Snit 1:200
Rækkehus mod lokalvej

Primær ankomst

Snit 1:200
Rækkehus mod fordelingsvej

Skur og cykelparkering ved indgang

Facader uden skure
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Mod Søruten og Periferien
Funktion og karakter
Boliger med kantzone ud mod Søruten, får udsigt til en meget grøn, frodig og
rumlig beplantning, med et offentligt tilgængeligt stiforløb. En beplantet kant
mellem kantzone og sti skal give boligerne en grad af privathed, samtidig med
at udsigten og nærheden til Søruten og Periferien bevares.
Belægning
Mindre opholdszoner kan anlægges med fast belægning. Faste belægninger
bør minimeres mest muligt.
Beplantning
Beplantningen bør fremstå som lav og rumdannende med græsblandinger,
mindre trægrupper og/eller solitære træer og/eller buske. De anlægges med en
minimal drift og et vildt og naturligt udtryk for øje.
Klippede græsarealer markerer opholdszoner.

Snit 1:200
Privat kantzone mod Søruten

Beplantning afskærmer

Snit 1:200
Privat kantzone ved etagebolig mod Periferistien

Lavt naturligt hegn

Visuel forbindelse

Referencebilleder

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Søkvarteret

BYRUM

// 81

3.10

‘Den Landskabelige’

Karakter
Den sydligste del af Søkvarteret kaldes ‘Den Landskabelige’. Her er
bebyggelsen disponeret som U-strukturer, der åbner sig ud mod landskabet og
den omgivende natur. Her er primært 2-etagers rækkehuse og byggefelterne
her har den laveste bebyggelsesprocent, for netop at afspejle placeringen midt
i naturen. Omkring Kvarterplads Syd ligger enkelte etagebyggerier, på toppen
af bakken, og forstærker oplevelsen af det topografisk varierede landskab.
Boligerne i ‘Den Landskabelige’ er dem med de største uderum og luft I
bebyggelsen. Det er her man får den største følelse af at være ‘flyttet på
landet’.
Trafik til boligerne foregår i grønne lege- og opholdsgader. Herfra er alle
ankomster til boligerne placeret. På den modsatte side har boligerne et
landskabeligt gårdrum i midten af U’et, hvor alle boliger har udsigt og direkte
adgang til naturen.

Planudsnit 1:1000
’Den Landskabelige’
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Adgang til rekreativt miljø ved søerne

Gadeforløb med parkering

Trædetrin i græslanskab

Grønt og frodigt uderum

Vild engbeplantning

Naturlegeplads

Grustier gennem beplantning

Terrasse med direkte adgang til naturen

Kantzone ud til vild beplantning

Gadeforløb med parkering

Fælles grøn have

Smal kantzone med ophold
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3.10.1 Gårdrum i ‘Den Landskabelige’
Byrum
Funktion og karakter
Alle klyngebebyggelser i ‘Den Landskabelige’ åbner sig op mod et stort
eksisterende naturområde. Karakteren i gårdrummene skal være en
forlængelse af naturområdet, åben, som en naturpark, med en ekstensivt plejet
beplantningsstrategi med høje græsser og blomsterengbeplantning, med felter
og stier som klippet græs. Den generelle beplantning med enggræsser driftes
ved 1-2 årlige høslet, hvor afklippet græs fjernes.
De grønne fællesarealer programmeres minimalt, og det er således op
til beboerne i fællesskab at indrette. Der er mulighed for at beboere kan
dyrke afgrøder på afgrænsede arealer, have hønsehold samt etablering af
naturlegeplads, bålplads og andre fællesskabsskabende aktiviteter.
Der etableres en grøn rende til afledning af regnvand, i en lokal lavning, der er
let at krydse for fodgængere.
Belægning
Der er ingen fast belægning i de halvoffentlige gårdrum. Lokalt kan der
anlægges fast belægning ved opholdszoner, men dette bør minimeres.
Smalle rekreative stier i klippet græs eller grus skaber adgange til og igennem
haven. Lege- og opholdszoner kan markeres som klippede græsfelter.
Beplantning
I overgangen mellem private kantzoner og halvoffentligt gårdrum etableres en
beplantningszone, med en vild og selvgroet karakter.

I åbningen af klyngen, bør
beplantningen være lav og med
enkelte opstammede træer,
for at sikre udsyn til de store
naturområder.
Indenfor det markerede
mulighedsfelt, kan der
programmeres med varierende
beplantning. Der kan etableres
grupper af træer, som strukturerende element. Trægrupper og/
eller mere rumdannende beplantning
og/eller klippede græsarealer kan
bruges til at underinddele uderummene og skabe nicher til ophold og zoner med fællesfaciliteter.
En klippet græssti bør placeres centralt gennem gårdrummet i et slynget og
naturligt forløb.
Belysning
Som udgangspunkt er der ingen belysning, så naturen fremstår så naturlig som
muligt, og det mørke himmelrum kan opleves.

Mulighedsfelt
princip

Planudsnit 1:500
Gårdrum i ’Den Landskabelige’
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Kantzone mod gårdrum
Funktion og karakter
Kantzoner mod gårdrummene i ‘Den Landskabelige’ er boligens grønne
uderum med gode opholdsmuligheder. Når man opholder sig på sin private
terrasse, føles det som om man sidder i naturen, omgivet af vild og selvgroet
beplantning.
Belægning
En privat terrasse på ca. 10 m2 i direkte forbindelse med boligen markeres med
belægning i træ eller fliser. Faste belægninger bør minimeres.
Beplantning
Engbeplantning med græsser, blomster, rumlige grupperinger af (bær-)buske
og (frugt-)træer.

Snit 1:200
Privat kantzone mod gårdhave

Uformelt ophold i det grønne

Vilde enggræsser afgrænser

Privat kantzone flyder ud i semi-privat have
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3.10.2 Lege- og opholdsgader i ‘Den Landskabelige’
Byrum
Funktion og karakter
Lege- og opholdsgaderne i ‘Den Landskabelige’ kobles på fordelingsvejen
Søgræsgade og anlægges som grønne, semi-private lege- og opholdsgader
med en hastighedsbegrænsning på 15 km/t.
Gaderne bliver private fællesveje, hvorfra der er adgang til boligerne. Der
er lege- og opholdszoner samt parkeringspladser i gaderummet, foruden
cykelparkering og bilparkering i private kantzoner.
Lege- og opholdsgaderne skal fungere som brandredningsareal og skal
indrettes med dette for øje.
Belægning
Kørefeltet i asfalt indsnævres til 3,45 m og siderne anlægges i et andet
materiale, evt. chaussesten, OB eller græsarmering, for at sænke hastigheden
i gaden.
Fortovets belægningsflise fra fordelingsvejen bør også anvendes på fortovet på
lege- og opholdsgaderne i syd, for at give et ensartet udtryk.

Parkeringslommer anlægges i
belægningssten i samme materiale
og farve som fortovsflise, men i et
mønster af varierede størrelser, for
at signalere, at når der ikke holder
biler parkeret, så opleves arealet
som en udposning på fortovet, som
kan bruges til leg og ophold.
Beplantning
Grønne lommer giver pauser og
karakter til gaden. Beplantning
bør fremstå med en vild og
rumdannende karakter, med
græsser, buske og træer i grupper
eller solitære. Træer skal placeres, så udsigten gennem hele gaden mod
landskabet bevares.

Planudsnit 1:300
Lege- og opholdsgade mellem rækkehuse

Græsarmering

Betonfliser i varierende format

OB

Belægningsskifte
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Kantzone mod lege- og opholdsgader
Funktion og karakter
Der findes både smalle kantzoner på minimum 2 m med en belagt karakter
og brede kantzoner, med privat p-plads. Disse kan kombineres i designet
af stræder i ‘Den Landskabelige’. Der bør aldrig være kun en type kantzone
repræsenteret i gaderummet.
Belægning
Ved alle indgangspartier anlægges en sti på minimum 1,2 m i en fast
belægning. I smalle kantzoner er befæstelsesgraden meget høj, mens der i
brede kantzoner etableres permeable overflader på en del af arealet. Dette kan
eksempelvis være græsarmering, grus eller bed.
Beplantning
Græsser, stauder og mindre træer.

Kantzone mod Søgræsgade
For kantzonerne mod Søgræsgade, ønskes et mere stramt og urbant udtryk,
og derfor placeres ingen skure her, kun mulig cykelparkering. Skure eller
depoter integreres i bebyggelsen i grundplan eller på 1. sal.

Snit 1:200
Smal privat kantzone mod lege- og opholdsgade

Smal belagt kantzone med ophold

Snit 1:200
Bred privat kantzone mod lege- og opholdsgade

Græsarmering

Parkering på permeabel flade

Referencebilleder

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Søkvarteret

BYRUM

// 87

3.11

Spilleregler for byrum

Beplantning
- Søkvarteret er en grøn bydel. Beplantningen skal have en væsentlig rolle og varierende karakter i alle byrum og
kantzoner.
- Beplantningen skal repræsentere minimum 4 forskellige naturtyper.

Søruten
-Der skal over hele Søruten sikres rumlig variation gennem skiftende beplantning. Eksempelvis: åbent, tæt, lavt og højt,
justeret efter bebyggelse, søer, terræn og sigtelinjer.
- Stier og belægning omkring §3-områder udføres på naturens præmisser, som klippede græs- eller grusstier.
-Sørutens beplantning skal udgøres af hjemmehørende arter
- Der skal langs Søruten sikres ophold med siddepladser o. lign.. Som min pr. 300 meter.
- Hvor Søruten anvendes som primær adgang til boliger, anlægges den med fast belægning og min. 1,5 m bred.

Periferien
- En zone på min. 4,5 m, langs østligt matrikelskel, friholdes til beplantning og sti (min. 6,5 m afstand mellem
etagebebyggelse og skel).
- Sti langs periferien etableres min. 1 m bred.
- Parkeringsplads i nord må ikke fremstå som én sammenhængende plads. Den brydes som min. op i 3
parkeringslommer.
- Beplantning på og omkring parkeringspladsen skal fortættes op mod banen, så det skærmer mest muligt for banen og
støjskærmen.
- Hvor Periferistien anvendes som primær adgang til boliger, anlægges den med fast belægning og min. 1,5 m bred.

Hegning
- Hegning af private kantzoner må, indtil 2 meter fra facaden, maks. være 1,5 meter højt. Øvrigt hegn i skel på maks.
være 1 m højt.
- Hegning af private kantzoner mod fordelingsveje, må maks. være 1 m høje.
- Hegning af private kantzoner mod åbne landskabsrum i ‘Den Landskabelige’, må maks. være 1 m høje og må kun
etableres som levende, grønt hegn.
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LAR
- Regnvand skal håndteres i synlige løsninger, der er med til at bidrage med en rekreativ værdi og øget biodiversitet.

‘Den Tætte’
- Alle gårdrum i karréerne skal have ruminddelende elementer som eksempelvis: skure, orangeri eller pergola.
- Hvert gårdrum skal have et element eller tema, der gør dét unikt. Det kan eksempelvis være: En frugtlund, et lege område
eller dyrkningsfelter.

‘Nærheden Signatur’
- Alle gårdrum skal have min. et idéfelt (idéfelter er et afgrænset område, der planlægges og indrettes af beboerne selv. Det
kan eksempelvis være et bålsted, et kaninbur, et legehus mm.)

‘Den Landskabelige’
- Indenfor alle U´er markeres en zone, indenfor hvilken alle beboerdrevne initiativer, som bålplads, nyttehaver, sandkasse
mm, skal holdes.
- U´erne skal holdes åbne mod naturen. Der må således ikke beplantes tæt eller hegnes i U´ernes åbning.
- Alle de sydlige lokalveje skal have en vendeplads i den blinde ende.
- Enderne på de sydlige lokalveje skal fremstå åbne og herved sikre udsigt og forbindelse til naturen. Der kan således ikke
hegnes, beplantes tæt eller etableres p-pladser her.
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4

Tekniske forhold

4.1

Bæredygtighed

Certificering
Muligheden for en DGNB certificering på bydelsniveau for hele Nærheden skal
undersøges nærmere i et senere forløb.
Bygninger ønskes enten DGNB certificeres eller Svanemærkes. Hvilken
certificeringsordning, der evt. arbejdes videre med, fastlægges i et senere
forløb.

Synlig bæredygtighed
I Søkvarteret skal man få oplevelsen af at bo i et bæredygtigt område. Det kan
gøres ved at udvikle med et stort fokus på elementer af synlig bæredygtighed.
Her kan lægges vægt på: Regnvandshåndtering, fælleskab, biodiversitet,
træbyggeri og passive tiltag.
Opsamling af regnvand bruges i udpræget grad langs Søruten og i gårdog mellemrum til at skabe varierede ”blå” forløb med åbne render, grøfter,
forsinkelsesbassiner og regnvandsbede, som alle bidrager til uderummenes
rekreative kvalitet. Yderligere genbruges regnvand i videst muligt omfang til
vanding af udearealer.

I valget af byggematerialer bør der være fokus på CO2 udledningen, både i
konstruktions- og facadematerialer.
Gennem en række passive tiltag sikres et bedst muligt ude- og indemiljø i
området. Det sker ved at bygge højt og sammenhængende mod nord for
at skærme for lydforurening fra jernbanen, samt ved at orientere boliger og
uderum, så dagslys udnyttes bedst muligt. Yderligere placeres bygningerne
således at flest muligt får direkte adgang til natur og grønne områder.
Buketten af bæredygtige tiltag skal tilsammen give Søkvarteret sin egen
identitet, og gøre at man som beboer oplever at man bor i en morderne
bæredygtig bydel, som man har lyst at passe på og være fælles om nu og i
fremtiden.

På det enkelte byggefelt kan etableres varierede fælles opholdsarealer, og en
række fælles-/ delefunktioner som redskabskur, væksthus, byttebørs mm.,
som alle skal understøtte fælleskabet naboerne imellem, og reducere det
samlede resourceforbrug.
Biodiversiteten i området understøttes ved etableringen af forskellige naturtyper
med varieret beplantning, der giver ideelle rammer for både padder, insekter og
fugle.

Passiv tiltag

Vand

Materialer

Det sociale

Biodiversitet

Synlig bæredygtighed
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4.2

Eksisterende terræn



Søkvarterets topografi er kendetegnet af et bølgende landskab med enkelte
højderygge og et lavningsbælte der strækker sig fra nord til syd.























































 

 







































 




































 






































































































































































































































































































































































































 
































 

 







































































 

















































































































































































Oversigtstegning 1:3000
Eksisterende terræn
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4.3

Mulighedsplan

Mulighedsplanen viser, hvor ét program kan skiftes til et andet. Eksempelvis
kan udvalgte rækker af rækkehuse erstattes af etagebyggeri, hvis der skal
findes plads til flere kvm i planen, og omvendt kan etagebyggeri omdannes til
rækkehuse, hvis ønsket er flere af denne boligtypologi.

I ’Den Landskabelige’ er det en mulighed at etablere rækkehuse i 2,5 plan.
Hjørneboligerne i ’Den Landskabelige’ har stor kvalitet for oplevelsen i
byrummet, hvor man møder bløde overgange og færre tomme gavle. Der er
dog mulighed for at disse hjørneboliger kan justeres i planen, hvis behovet
herfor opstår.

Kontorfællesskabet ved Kvarterplads Nord kan eksempelvis omdannes til
rækkehuse eller sammentænkes med kvarterhuset.
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Rækkehuse omdannes til etagebyggeri i 4
etager giver samlet +9.048 m²
(63 færre rækkehuse)
SØGRÆSGADE

En halv ekstra etage på rækkehuse giver
samlet +8.070 m²
Hjørneboliger, der kræver særlig bearbejdning
eller evt. konvertering
Kontorfællesskab erstattes af boliger ex. 3
rækkehuse +360 m²
Etagebyggeri i 4 etager omdannes til rækkehuse
giver samlet -2.552 m² (-4.172m² etageboliger
og +1.620m² rækkehuse)
Alternativ planløsning med blandet etagebyggeri
og rækkehusbebyggelser

Oversigtstegning 1:3000
Mulighedsplan
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4.4 Ledninger
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Reserveret byggelinje
VEKS Fjernvarmeledning
HTK vandledning
Overløb fra §3 sø





Oversigtstegning 1:3000
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4.5 Banestøj
Der er vist to støjkort med togstøj for henholdsvis 2017 og 2030, da der sker
en ændring i trafikudviklingen i denne periode.
Støjberegningerne er baseret på trafikmængder og trafikprognose oplyst af
Trafik- og Byggestyrelsen.

Udviklingsområdet ligger ved hovedjernbanelinjen mellem København og Fyn/
Jylland, hvor alle tog fra København mod vest (godstog, regionaltog og ICtog) passerer. I forbindelse med åbningen af den nye bane mellem København
og Ringsted i 2019, og den efterfølgende åbning af Femerntunnelen i 2025,
forventes en markant reduktion af togtrafikken forbi byggeriet. Denne reduktion
forventes ikke at finde sted med det samme.
I overgangsperioden mellem 2019 – 2023 foreslås det at anvende trafiktal
2014, som er worst case i perioden.
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Godstogene forventes først omlagt, når det nye signalsystem er etableret alle
steder i 2023 ifølge Trafik og Byggestyrelsen.
Støjkortet for 2017 er udført med trafiktal for 2014, mens støjkortet for 2030 er
udført med trafiktal 2030, der tager hensyn til flytning af især godstrafikken til
Ringsted Femern banen.

6W¡MXGEUHGHOVHIUD
-HUQEDQH

Da udviklingen ikke helt er gået, som vi forudsatte i 2017, så skal 2014 tallene
- og dermed støjkort 2017 - nok mindst bruges frem til 2025 eller længere. Det
afhænger af, hvornår signalproblemerne på Kbh-Ringsted banen bliver løst.
Det er jo som bekendt forsinket. Indtil videre køres vist kun 1 tog i timen hver
vej og ingen godstog. Ligeledes forventes Femernforbindelsen først at åbne i
2028. Derefter vil støjkort 2030 være gældende.
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5

Formelle forhold

5.1

Boligfordeling, ejerform

Illustrationen viser en principiel fordeling af ejerformer, hvor der totalt i
Søkvarteret vil være en fordeling på 50/50 på leje- og ejerboliger. I ’Det Tætte’
vil der være overvejende lejeboliger, i ’Nærheden Signatur’ vil boligformerne
blandes og i ’Det Landskabelige’ vil det overvejende være ejerboliger.
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Overvejende lejeboliger
Blanding af leje- og ejerboliger
Overvejende ejerboliger
SØGRÆSGADE

Oversigtstegning 1:3000
Ejerforhold
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5.2

Placering af anvendelser
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Kvarterhus
Kontorfælleskab/ hjemmearbejdspladser
Daginstitution
SØGRÆSGADE

Nærgenbrugsstation

Oversigtstegning 1:3000
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5.3

Fri- og opholdsarealer
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Bolig
Daginstitution
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EROLJ
LQVWLWXWLRQ

Oversigtstegning 1:3000
Fri- og opholdsarealer
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5.4 Brandredning

ŐϬϬϭ
ͿϬϵ;

Illustrationen viser hovedtrækkene for brandregning i Søkvarteret.
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Facade m. redningsåbning
Max. afstand på 60 meter til udstigningsareal

600

Udstigningsareal,12 m langt.
6 m bredt, hvor de "midterste" 3 m har samme krav som brandvej, mens 1,5 m
på hver side kan udføres som fast grund, f.eks. græs.

450

2000
600

Brandredningareal for bil m. drejestige, 5,5 m bredt og 12 m langt.
Areal skal starte mellem 3 og 10 m fra facaden
Brandredningareal for håndstige, 5 x 5 m
Brandvej, min. 3 m bred
Max. afstand på 50 meter til brandvej
afstand på 50 - 90 meter til brandvej

Oversigtstegning 1:3000
Brandredning
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5.5 Renovation
Langs fordelingsveje og lokalveje er affaldsstationerne disponeret, så afstanden
til boligernes hoveddør ikke overstiger 50 meter – enkelte steder dog op mod
75m. Affaldsstationerne suppleres af en fælles nærgenbrugsstation placeret i
forbindelse med p-hus mod øst, så Søkvarterets beboere kan hjælpe hinanden
med at upcycle og genbruge hinandens aflagte ting, for herigennem at
mindske affaldsmængden.
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Renovation
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6

Bilag

6.1

Tegnings- og dokumentliste

1 Planer og bindinger
1.1

Ledninger

95

2 Hovedgreb
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Hovedgreb
Projektnøgletal
Bebyggelsesplan
Illustrationsplan
Renovationsstrategi
Visualiseringer
Volumenmodel
Skyggediagrammer

4
7, 110
18
5
104
49, 31, 10
7
11

3 Anvendelse
3.1
3.2
3.3

Placering af anvendelser
Boligfordeling, ejerform
Tids- og etapeplan

101
100
6

4 Trafik
4.1
4.2

Mobilitet og trafikflow
Udformning af veje og stier

40, 41
38

5 Bil- og cykelparkering
5.1
5.2
5.3

Bilparkering, oversigt
Placering af cykelparkering
Placering af bilparkering

8
9
8

6 Arkitektonisk udtryk
6.1

Arkitektonisk udtryk

18 - 32

7 Ubebyggede arealer
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Friarealer og opholdsarealer
Byrumsbeskrivelser
Kvarterpladser
Kantzoner
Beplantningsplan
Belægningsplan
Brandredning

102
36 - 88
54, 58
36 - 88
36 - 88
36 - 88
103

8 Miljø
8.3

Banestøj

96

9 Bæredygtighed
9.1
9.2
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6.2

Princip for handicapparkering

Enkelte steder i Søkvarteret er der placeret handicapparkering i flexzonen,
for at imødekomme anbefalingen om max. 30 m afstand fra bebyggelse til
handicapparkering. Flexzonerne er 2 m brede, og handicapparkeringspladser
vil kræve minimum 3,5 m. Hvis handicapparkeringspladser placeres langs
fortov, er minimumsbredden 2,5 m. Lokalt vil der være behov for en tilpasning
af vejprofilet, hvor fortovet forskydes 0,5 m som eksempel.

Planudsnit 1:200
Princip for tilpasning ved handicapparkering i flexzoner
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6.3 Nøgletal oversigt
Forudsætninger
Rækkehus
Lejlighed

120 m2
90 m2
Byggefelt 1
Byggefelt 2
Byggefelt 2a
Byggefelt 3
Byggefelt 3a
Byggefelt 4
Byggefelt 5
11.570 m2
9.625 m2
7.461 m2
10.463 m2
12.808 m2
9.618 m2
14.540 m2

Grundareal
Rækkehuse
Fodaftryk
Antal etager
Total
Antal boliger
Etagebebyggelse
Fodaftryk
Antal etager
Fodaftryk
Antal etager
Fodaftryk
Antal etager
Total
Antal boliger
Punkthuse
Fodaftryk
Antal etager
Total
Antal boliger
Total boligareal
Antal boliger total
Daginstitution
Fodaftryk
Etager
Areal total
Kvarterhus
Fodaftryk
Etager
Areal total
Erhverv
Fodaftryk
Etager
Areal total
Bebygget areal total
Bebyggelsesprocent
Parkeringshus
Fodaftryk
Fodaftryk total
Vejareal
Parkeringspladser
Legeplads daginstitution
Nærgenbrugsstation
Friareal norm 35% (30% BF4)
Friareal

0 m2
0 stk
1.896
4
1.182
5
965
6
19.284
214

0
0
19.284
214

1.399 m2
2
2.798 m2
23 stk

0 m2
0 stk

m2

1250
4
1143
5
850
6
15.815
176

m2
m2
m2
stk

m2
stk
2
m
stk

0
0
15.815
176

m

2

m

2

m

2

0 m2
0 stk

1.043 m2
4

2

1.430
4
943
5
1.104
6
17.059
190

4.172 m2
46 stk

m
stk

2

0
0
6.970
70

m
stk
2
m
stk

3168 m2
2
6.336 m2
53 stk

2

0
0
17.059
190

m
stk
2
m
stk

m

2

m

2

m

2

629 m2
4

2

2.516 m2
28 stk

m
stk

2

0
0
8.852
81

m
stk
2
m
stk

2

m
stk
2
m
stk

956 m2
2
1.912 m2
16 stk

2.750 m2
2
5.500 m2
46 stk

m

2

1.164 m2
4

m

2

m

2

1.101
4
330
5
690
6
10.194
113
504
5
2.520
28
14.626
157

2

m
stk

4.656 m2
52 stk

m2
2

m
stk
2
m
stk

0
0
10.156
98

2

m
stk
2
m
stk

19.284 m2
167 %

15.815 m2
164 %

6.970 m2
93 %

17.059 m2
163 %

8.852 m2
69 %

14.626 m2
152 %

10.156 m2
70 %

4.043 m2

3.243 m2

2.442 m2
728 m2
412,5 m2

3.477 m2

3.797 m2
1.050 m2
850 m2

3.581 m2

3.914 m2
1384 m2
1250 m2

6.749
7.527
39
778

Difference

Cykelparkering
Norm (2,5/100 m2)
Ved rækkehuse
Ved etageboliger

m2
2
m
%
2
m

5.535
6.382
40
847

482 stk
0 stk
482 stk

2

2.440
4.243
61
1.803

m
2
m
%
2
m

395 stk
0 stk
395 stk

2

5.971
6.986
41
1.015

m
2
m
%
2
m

174 stk
70 stk
104 stk

2

3.098
7.636
86
4.538

m
2
m
%
2
m

426 stk
0 stk
426 stk

2

m
2
m
%
2
m

221 stk
158 stk
63 stk

90 m2

4.388
5.947
41
1.559

2

m
2
m
%
2
m

366 stk
48 stk
318 stk

3.555
8.684
86
5.129

2

m
2
m
%
2
m

254 stk
138 stk
116 stk

Bilparkering
Norm

Type
Bolig
Daginstitution
Kvarterhus
Erhverv
I alt

1 /bolig
2
2 /100 m
2
1 /100 m
2
/100
m
1,4

Alm P
1640
40

Type

4.42

Søkvarteret

Placering

Alm parkering

Handicap P

HC P

33 stk

SBi
8 stk

33 stk

P-kælder

409

5

HC bus

33 stk

10 stk

10 stk

5

P-hus

548

3

P-plads nord

248

8
1691 stk

Vejparkering
Samlet

43 stk

486
1691 stk

Handicap Bus

I alt

1
22
33 stk

10
10 stk

1734 stk

Der er i bilparkeringudregningen rundet op fra 1637 stk boliger / parkeringspladser til 1640 stk.
For antal handicapparkeringspladser er der for alm. handipacparkering medregnet 33 stk svarende til
Lokalplan 4.42. For handicapparkeringspladser for busser er der anvendt SBi’s anvisning, svarende til 10 stk.
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Søkvarteret

FB Gruppen A/S

ARKITEMA ARCHITECTS

Byggefelt 6
TOTAL
Byggefelt 7
Byggefelt 8
Byggefelt 9
Byggefelt 10
Byggefelt 11
Byggefelt 12
Byggefelt 13
10.129 m2
12.114 m2
9.504 m2
9.612 m2
8.774 m2
13.031 m2
16.608 m2
11.527 m2
167.384 m2
1.440 m2
2
2.880 m2
24 stk

2.085 m2
2
4.170 m2
35 stk

396 m2
4
660 m2
5

943 m2
4

4.884 m2
54 stk

3.772 m2
42 stk

504
5
2.520
28
10.284
106

m

2

10.284 m
102 %

84 m2
3.084 m2

3.599
6.961
68
3.362

2

m
2
m
%
2
m

257 stk
72 stk
185 stk

FB Gruppen A/S

2.589 m2
2
5.178 m2
43 stk

952 m2
5

2

m2
stk
2
m
stk

1.860 m2
2
3.720 m2
31 stk

0
0
7.942
77

2

m
stk
2
m
stk

2

7.942 m
66 %

2

3.028 m
853 m2
600 m2

2.780
8.060
101
5.280

2

m
2
m
%
2
m

199 stk
104 stk
94 stk

4.760 m2
53 stk
504
4
2.016
22
10.496
106

m

0 m2
0 stk

2.346 m2
2
4.692 m2
39 stk

588 m2
4
680 m2
5

885 m2
4

5.752 m2
64 stk

3.540 m2
39 stk

2

2

m
stk
2
m
stk

2

10.496 m
110 %

0
0
5.178
43

2

m
stk
2
m
stk

2

5.178 m
54 %

3.316 m

2

2.589 m
560 m2
350 m2

3.674
6.188
59
2.514

2

2

m
2
m
%
2
m

262 stk
93 stk
169 stk

ARKITEMA ARCHITECTS

1.560 m2
2
3.120 m2
26 stk

2

1.812
6.393
123
4.581

m
2
m
%
2
m

129 stk
129 stk
0 stk

0
0
8.872
90

2

m
stk
2
m
stk

2

0
0
8.232
78

2

m
stk
2
m
stk

2

8.872 m
101 %

8.232 m
63 %

136 m2
2.964 m2

156
3.387
1.345
587,5

m
2
m
2
m
2
m

400
2.881
7.828
95
4.947

m
2
m
2
m
%
2
m

3.105
5.674
64
2.569

2

m
2
m
%
2
m

222 stk
78 stk
144 stk

Søkvarteret

2

3.061 m2
2
6.122 m2
51 stk

2.819 m2
2
5.638 m2
47 stk
704 m2
4

0 m2
0 stk
504
4
2.016
22
8.138
73

m

2.816 m2
31 stk

99.220 m2
1.102 stk

2

2

m
stk
2
m
stk

0
0
8.454
78

2

m
stk
2
m
stk

9.072
101
160.358
1.637

2

m
stk
2
m
stk

1000 m2
2
2000 m2

2000 m2

300 m2
1
300 m2

300 m2

2

193
3
579
11.017
66

m2
2
m
%

136
5.194
184
120
2.000

m
2
m
2
m
2
m
2
m

2.848
9.203
113
6.354

m
2
m
%
2
m

m

2

8.454 m
73 %

579 m2
163.237 m2
98 %

2

3.523 m2
807 m2
538 m2

2

206 stk
117 stk
89 stk

52.066 m2
434 stk

2

203 stk
153 stk
50 stk

2.959
7.063
84
4.104

2

m
2
m
%
2
m

211 stk
141 stk
70 stk

51.582
6.911
4.797
2.000
400
56.125
105.150
66
49.024

2

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
%
2
m

4.009 stk
1.302 stk
2.707 stk
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