
perspektiv fra fælleden

fællesarealerfællesarealer

orangeri

altan

port
port

tagterrasser

tagterrasser

rækkehuse

EcoVillage ørestad



Referenceprojekt: den tætte grønne by Referenceprojekt Vandkunsten: 

tæt-lav kvaliteter i karrén

Vi deler konkurrenceudskriverens syn på byen som en 
levende organisme, der er sammensat af mangfoldige 
sociale konstellationer og indkomstgrupper. Byer 
mister deres dynamik, hvis boligmassen alene bliver 
spekulationsobjekter og nybyggeriet udelukkende 
henvender sig de det mest bemidlede. 
Hvad er en by uden kvalificerede boliger for 
taxichaufføren, for sygeplejersken for børnefamilien med 
almindelige indkomster? 
Kan konkurrencen medføre, at boligbevægelsen kan 
genfødes med fornyede energier og ændrede prioriteter, 
der kan udfordre markedets perspektivløse dans om 
guldkalven, bidrager vi gerne. 
Nu Arkitektskolerne tilsyneladende ikke længere formår 
at rejse betydningsbærende, kritiske spørgsmål til 
byggeriets fastlåste rutiner, nu Akademirådet fortsat 
fastholder bygningskunsten som et anliggende for de 
få og udvalgte, nu Arkitektforeningen synes at tale 
byggebranchens mest magtfulde mænd efter munden, 
synes vi faktisk, at initiativet bag konkurrencen indrammer 
en uhyre vigtig og påtrængende dagsorden.
Skal initiativet bag billige boliger imidlertid lykkes, skal alle 
sagens parter ’spille med’ og de økonomiske løsninger 
samtænkes med de byggetekniske- og arkitektoniske, i 
nye, frejdige konstellationer.  
At ’skære ind til benet’ er ikke kun at reducere, men 
også at præcisere udsagnet. At udvikle et industrialiseret 
design- og teknikkoncept i samarbejde med en 
leverandør, kræver både dyb solidaritet med sagen, en 
stor portion vedholdenhed og en udviklet evne til afprøve 
fastlåste grænser, når det gælder byggeriets mange 
fastlåste rutiner.
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illustration Transform og Bascon

på kanten af  Ørestaden
oversigtsplan



på kanten ti l  fælleden
situa tionsplan 1:500
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Ved kantzone på 0,6 m mod skovrummet hæves
stuegulv i etageboliger 0,6m over terræn

Tanken er at trække en lille bid af naturen ind i gårdrummet og dyrke et ”bylandbrug” 
hvor frø bliver til spirer og spirer bliver sprøde gulerødder.
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referencer:

grønne fællesrum og adgangszoner

Der lægges vægt på fællesskabet omkring adgangsarealer, da
det er på vej til og fra sin bolig, man møder sine naboer.
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det grønne fællesskab
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boligfordeling og volumenmodel

1

foreløbig boligfordeling 

51 - 54 m2 13

57 - 65 m2 22

70 - 80 m2 16

94 - 105 m2 23

115 - 125 m2 6

boliger i alt             78 boliger

 

31. august 2018 -bofællesskab ørestaden
tegnestuen vandkunsten

fællesarealer mod fælled

boliger med udsigt over fælled

2-etagers rækkehuse

2-etagers rækkehuse
med små lejligheder oven på

væksthus på taget
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fælles spisning med udsigt over fælleden
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eksempler på væksthuse og karnapper

Et væksthus øger boligkvaliteten, giver flere 

mulighederne for dyrkning, og forlænger 

ydersæsonerne. Der arbejdes med mulighed 

for at vælge væksthuse som tilvalg til en 

standardbolig.

I etageboliger kan karnapper fungere som 

minivæksthuse eller som forlængelse af det 

bagvedliggende rum. Karnapperne kan være 

en ekstra siddeniche og øger muligheden for 

udsigt.

urban gardening
eksempler på  små  væksth use/karnapper



lokalplan
Arkitekturen skal nyfortolke det klassiske Køben-
havn og udformning, farve og øvrige fremtræden 
skal skabe en god helhedsvirkning sammen med 
omgivelserne og relatere sig til områdets karakter-
istiske miljø med en arkitektonisk tilfredsstillende 
fremtræden.

Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige og/eller 
genanvendelige materialer med lang holdbarhed og 
god patineringsevne. Den øverste del af facaden skal 
fremstå arkitektonisk dominerende i tegl, skifer eller 
andre naturlige materialer i dæmpede jordtoner el-
ler gråskala, der arkitektonisk giver bygningen tyn-
gde. Herudover kan i et mindre omfang indgå lette 
materialer og materialer i andre farver.

facade mod øst

tegl, facade, skift i forbandt

tegl, elementfacade, skift i forbandt

facader/materialer
fa ca de mod øst/etageboliger

todeling af facaden

begrønning af facaden

smal kantzone mod 
gaden

værksted

øverste del fremstår
tung, mur

spring i bygningshøjde



Sandwichelement med tegl, variation i 
forbandt og evt. farve. 

Sandwichelement beton.

Relief i element, 3 cm tilbagetrækning.

“Kold karnap” indramning af altan. Fiberbeton

Overflader i naturlige materialer med lang 
holdbarhed og god patineringsevne.

Faste vinduesrammer i aluminium, gående 
rammer i træ.

Altan.

Farvet værn som gående vinduesrammer

“Varm karnap” med siddemulighed i facaden og 
kig langs gaden.

Sandwichelement, profileret beton, begrønnet 
facade.

Trappe fra bolig. Kantzone 0,6 m.

facadeudsnit  med materialer
fa ca de mod øst/etageboliger



referencefotos: eksempler på særlig detaljering omkring indgangsparti.
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