
52

Projektets endelige resultat, præsenteres før processen for projektet, da pro-
cessen er et meget komplekst og iterativt forløb, der kan være svær at sætte sig 
ind i. Med projektets løsning præsenteret inden processen, vil læseren lettere 
kunne orientere sig, og dermed forstå hvilke faser designet har gennemgået, 
for at opnå den endelige løsning. 

Der er arbejdet med en bolig der kan udformes i 5 forskellige størrelser. Bolig nr. 
3, er boligen der i projektet har været fokus på at detaljere. Boligerne i de andre 
størrelser er derfor kun på skitseniveau. På følgende sider vil den detaljerede 
bolig først blive præsenteret, hvorefter de resterende boliger kort vil blive vist. 

PRÆSENTATION

Ill. 104
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Ill. 118. Set fra syd. Boligen med solafskærmningen fratrukket.

Ill. 119. Set fra øst.
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Ill. 120. Set fra nordvest.

Ill. 121. Set fra vest.
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Ill. 122. Set fra sydvest. Boligen med solafskærmningen trukket for.

Ill. 123. Set fra vest.
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Ill. 124. Set fra sydøst.

Ill. 125. Set fra syd.
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Ill. 126. Opholdsrummet set imod vest.

Ill. 128. Gangarealet på 1. sal set imod vest.

Ill. 130. Køkken og alrummet set imod øst.

Om sommeren med solafskærmningen trykket for, solen udelukkes helt fra boligens indre.

Ill. 127. Indgangen imod øst

Ill. 129. Værelse på 1. sal set imod syd, med loftvindue.

Ill. 131. Køkken, alrum og ophold set imod vest.
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Ill. 132. Gangarealet på 1. sal set imod øst.
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Ill. 133. Indgangen set fra øst mellem garage og vaskerum.

Ill. 135. Trappen til 1. sal, set imod nord.

Ill. 137. Opholdsrummet set imod sydvest.

Om sommeren med solafskærmningen trykket fra, solen kommer ind i boligen.

Ill. 134. Køkken, alrum og ophold set imod vest.

Ill. 136. Køkkenet set imod sydøst.

Ill. 138. Køkken, alrum og ophold set imod øst.
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Ill. 139. Gangarealet på 1. sal, set imod øst. Ill. 140. Gangarealet på 1. sal, set imod vest.

Ill. 141. Opholdsrummet set imod sydvest.
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De forskellige boligstørrelser er princippielt opbygget, ud fra samme principper, som bolig nr. 3, som er 
detaljeret i projektet. På side xxx ses planløsninger indrettet, så funktionaliteten af boligerne kan aflæses. 

Ill. 142 - Ill. 144. Boligestørrelse nr. 1

Ill. 145 - Ill. 147. Boligestørrelse nr. 2

Ill. 148 - Ill. 150. Boligestørrelse nr. 4

Ill. 151 - Ill. 153. Boligestørrelse nr. 5

Ill. 142

Ill. 145

Ill. 148

Ill. 151

Ill. 143

Ill. 146

Ill. 149

Ill. 152

Ill. 144

Ill. 147

Ill. 150

Ill. 153
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Ill. 154.
Boligstørrelse nr. 1 i 1:200
73 m2.

Ill. 156.
Boligstørrelse nr. 4 i 1:200
204 m2.

Stueplan Stueplan

1. sal 1. sal

2. sal 2. sal

Ill. 155.
Boligstørrelse nr. 2 i 1:200
98 m2.

Ill. 157.
Boligstørrelse nr. 5 i 1:200
224 m2.
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Placeringen af boligerne på grunden, er udformet ud fra analyser omkring  
sollys, vind, forbindelsen mellem boligerne, muligheder med skovbeplant-
ningen, samt ud fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent. 

9 boliger med forskellige størrelser er placeret i 3 grupper på grunden, se 
processen på side 155-156. Boligerne er alle orienteret direkte imod syd, 
for at opnå så meget passiv varme fra solen som muligt om vinteren. Der-
for forekommer der også lysninger foran alle boligerne, så solens stråler 
ikke forhindres inden de rammer boligerne. 

De forskellige boligstørrelser er blandet mellem hinanden. Dette er gjort 
for at gøre område spændende at færdes i, samt for at fordele antallet af 
beboer jævnt på hele området. 

Området omkring boligerne er et offentligt område, som skal foreligge 
meget naturligt. Derfor er der ikke indrettet alt for meget på grunden. 
Et område er tiltænkt som fælles naturlegeplads, samt opholdsareal til 
beboerne og hvem der ellers vil benytte området. Her kan bygges legered-
skaber, skure og hvad beboerne ellers ønsker sig. Resten af grunden er 
tænkt som naturområde, for at opretholde skovoplevelsen i området. 

Hver bolig har deres egen adgangsvej fra Ikarosvej. Denne er udformet 
med stampet grus, så belægningen virker naturligt i skoven, men så 
den stadig kan danne grund for større køretøjer som renovationsbiler og 
udrykningskøretøjer.
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Ill. 158
1:1000




