SØAGERHUSENE

ANALYSE & STRATEGI

et projekt fra Generous Development

VISION
Kærlighed
Vi ønsker at skabe Smørumnedres nye attraktive, grønne boligområde - et boligområde,
der skal flyde med ‘kærlighed’.
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Kærlighed er en buket af gode værdier, der for os, handler om at kunne give noget
tilbage. Generøsitet, ordentlighed, gensidig respekt, glæde og stolthed. Ord der
beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i de boliger og byrum vi giver tilbage til
samfundet. Vi mener at disse værdier skal flyde igennem processen, selve byggeriet og
udmønte sig i den livskvalitet, som vi tror på vil opstå i ethvert byggeri der kommer ud
af denne tilgang. Den bymæssige vision er at skabe et nyt kvarter i Smørumnedre, som
er generøst i forhold til den omkringliggende by og inviterer ind via stier og funktioner,
som alle i byen er velkomne til at bruge.

BORGERINDDRAGELSE

Udgangspunkt i skolen
Søagerskolen har en iboende og lokal værdi, som vi ønsker at videreudvikle og give tilbage
til lokalsamfundet. Vi bringer et stort erfaringsgrundlag ind i projektet og et oprigtigt
ønske om at bygge varieret til alle livets faser. Vi vil arbejde for den blandede by i både
aldersgrupper og ejerformer, og dermed den kommende beboersammensætning.

16

Vi ser en særlig mulighed for, med Søagerskolen, at udvikle et område med udgangspunkt
i de funktioner, skolen har haft, i form af samlingspunkt for læring og aktiviteter på
tværs af alder. Vi mener at der generelt mangler et større udbud af boligtyper og et af
målene i Egedal Kommunes Planstrategi 2019 er netop at skabe mulighed for nye og
eksperimenterende boligformer. Fleksibilitet i anvendelsen af boligarealet er derfor
et vigtigt fokuspunkt. Vi ønsker at skabe boliger, der møder alle faser i livet, uden man
nødvendigvis skal flytte.

STRATEGI
DIAGRAMMER
HISTORISKE LAG

MENNESKER
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For at sikre, at der er efterspørgsel på de nye boliger,
som skal opføres, hvor skolen ligger i dag, har vi
kombineret to slags viden: Dels har vi lavet interview
med lokale beboere, som overvejer at udskifte boligen,
dels har vi undersøgt tendenser, som gør sig gældende
indenfor hovedstadsregionen.

Søagerskolen blev opført ude på landet, lige langt fra
Smørumovre og Smørumnedre. Skolen har siden da fungeret
som samlingspunkt for borgerne. Vi ønsker at fastholde
skolens funktion som samlingspunkt og på den måde bidrage
til at bevare skolens kulturhistoriske værdi.

b. Pia og Peter - parret i + 50erne
- Bosat i Smørum siden de blev gift, vil gerne bo mindre
- Bolig på 130 m2
- Har egen bil og delebil nummer 2
- Godt udgangspunkt til fællesaktiviteter
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STRATEGI
DIAGRAMMER

Virksomheder i by, 1,5m
over 75 dB
70-75 dB
65-70dB
60-65 dB
55-60 dB

LANDSKAB

KVARTERETS HVERDAGSLIV
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Vi vil skabe et lille centrum for
hverdagsliv, et hverdagsliv som ikke
alene er for de kommende beboere i
de nye boliger, men også for beboerne,
som bor i områderne omkring.
Hvis det kan lade sig gøre - dvs hvis
bygningens kvalitet er til det - bevarer
vi gymnastiksalen i den eksisterende
skole og fritlægger den. Det giver os
et godt centrum for aktivitet, som
vi bygger et byrum på og et nyt hus,
hvori vi kan samle de aktiviteter, som
kan understøtte det gode hverdagsliv
netop her.
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fælleshus &
udendørs fælles arealer

c. Jørgen og Bodil - +65erne
- Opvokset i Smørum, vil gerne bo mindre
- Bolig på 100-130 m2
- Nem adgang til naturen, havedyrkning, liv på gaden
men også ro
d. Elin og Morten - De enlige
- Bosat i Smørum, vil gerne flytte ind i et fællesskab
- Bolig på 100 m2
- Sociale behov opfyldes lige foran gadedør

Signaturforklaring

ret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil

a

Ud fra vores analyse har vi indkredset, hvem det giver
særligt mening at bygge boliger til i Søagerhusene.
Det er blevet til de fiktive personaer, som vi beskriver
til højre.

1:20000
Kong svends høj Målforhold
Dato
egnen er fyldt med
fortidsminder 04-09-2020
fra vikingetiden

taforsyning og Effektivisering

a. Sille og Lars - Den unge nyetablerede børnefamilie
- Udflyttere fra København, tæt på naturen
- Bolig på 100-120 m2
- Kombinere bilen med cykel og tog
- Nemt adgang til stisystemer, legeplads til børnene

Tilsammen giver de to slags viden en klar idé om, hvilke
mennesker, der kunne tænke sig at flytte ind i de nye
boliger, hvad de ønsker sig af boligerne, og hvad der er
vigtigt for dem i deres lokalområde.

Smørumovre kirke, bygget i 1170
et historisk landmark tæt på grunden

Historisk kort 1953 - 1976 © erhvervsstyrelsen
centralskolen bygges i krydset mellem Smørumovre og Smørumnedre
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b

Store
bøgetræer

Græsplæne

Rødbladet
spidsløn

Frugtlund
foreningsliv

møder på gaden

Frugtlund
skjult hyggested

Rødbladet løn
skaber en boulevard

Bøge- og birkerække
deler grunden op i to

Piletræer
eventyrlig skov

fælleskab i opgangen

Som arbejdstitel kalder vi det for Det
Tredje Sted, fordi det er et sted, som
ikke er den private bolig og heller ikke
arbejdspladsen men et ekstra sted,
som kan tilføre kvalitet og tilbyde
aktiviteter og noget af mødes om.
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ARKITEKTUR

funktionelt fælleskab

græsplæne
vilde græsser

fælleskontor

1 bevaringsværdig grønt
2
3
4 ikke bevaringsværdig grønt

Registering af grønt, træer og terræn
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FORBINDELSER

Parcelhuse
Række- og kædehuse
Dobbelthuse
Gårdhuse
Gård
Lejligheder

GØR VERDENSMÅL GØR VERDENSMÅL
TIL VORES MÅL
TIL VORES MÅL

Vi ønsker at skabe nogle sociale gaderum, hvor alle trafikanter kan færes på lige vilkår.
En social hovedgade, der ligger centralt i området udgør, sammen med skolen, rygraden
i området. Det er her at alle beboere i området færdes og møder hinanden.

Vi ønsker at skabe bygninger der ikke blot er gentagelser, men som i arkitektur og
udformning, afspejler det liv der leves - både indenfor og udenfor. Fremtiden handler
om at passe på naturen og de fællesskaber der kan opstå på tværs af kultur og alder.
Fællesskaber
der understøtter den grad
nærhed viMÅLEPUNKTER
alle har behov for,
197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE BÆREDYGTIG
VERDEN
197afDANSKE
FORi vores
EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN
lokalmiljø.

GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
FN’S VERDENSMÅL
TIL VORES MÅL
TIL VORES MÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
TIL VORESTIL
MÅL
VORESTIL
MÅL
VORES MÅL
TIL VORESTIL
MÅL
VORESTIL
MÅL
VORES MÅL
GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL GØR VERDENSMÅL
GØR VERDENSMÅL
TIL VORESTIL
MÅL
VORES MÅL
TIL VORESTIL
MÅL
VORES MÅL
197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN

Delmål

197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN

3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme
sygdomme, og styrk mental sundhed

197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE
VERDEN FOR EN MERE
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER
VERDEN FOR EN MERE BÆREDYGTIG
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER
197VERDEN
DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE
VERDEN FOR EN MERE
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER
VERDEN FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER

7 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE
VERDEN FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER

3.9 Reducér sygdom og dødsfald på
grund af kemikalier og forurening

197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE
VERDEN FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN
197BÆREDYGTIG
DANSKE MÅLEPUNKTER

FN & danske indikatorer
Dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme, diabetes eller KOL
Antal sygemeldinger

Ønsker at styrke samspillet mellem kultur- og
foreningsliv samt bruge naturen til oplevelsesog bevægelsesmiljøer.

8.3 Før en politik, der skaber jobs og
fremmer virksomheder

Har fokus på at give plads til fremtidens
virksomheder og indtænke nye
kontorfællesskaber.
Vil gerne have en mere cirkulær tilgang
til jordens ressourcer og ønsker derfor at
produkter kan genanvendes eller komme
tilbage til naturen

8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug
og produktion

15.8 Begræns invasive arter
15.9 Tag hensyn til økosystemer
og biodiversitet i national og lokal
planlægning

Fokus på fællesskaber og
fælles aktiviteter samt grønne
rekreative områder for at
fremme mental sundhed og
nedsætte sygdom og stress

Fokus på at skabe muligheder
for fællesskaber. Både
mulighed for fællesskab
gennem det 3. sted men også
gennem eksempelvis fælles
byttecentral, hvor man kan
aflevere det, man ikke skal
bruge mere

Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig udvikling
(herunder uddannelse i klimaændringer)

Har fokus på affald og genanvendelse i
byggesektoren.

Fokus på at genbruge så
meget som muligt. Både
af eksisterende bygninger,
byggematerialer og interiør.
Ligeledes fokus på læren
omkring bæredygtig udvikling

Udvikling i Rødlisteindekset

Har fokus på at beskytte allerede eksisterende
dyre- og planteliv samt øge biodiversiteten.
De vil gerne fremme levevilkårene for
‘almindelige insekter’ på de grønne områder

Fokus på at øge biodiversitet
gennem gode levevilkår for
dyr og planter. Eksempelvis
stendiger ved bassinerne
til den grønbrogede tudse.
Ligeledes ved at plante nye
hjemmehørende arter samt
bibeholde den eksisterende
vilde eng, træer og græsplæne

12.8 Giv alle mennesker viden og
forståelse for at kunne leve bæredygtigt

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige
levesteder

Søagerhusene

Antal arbejdsskader som følge af forgiftning

Andel vækstiværksættere

12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt

Egedal Kommune

Areal af urørt skov og biodiversitetsskov

D.1

SØAGERHUSENE
Grøn
plads

D.2

D.3

D.1

Etageboliger

D.3

Eksisterende
beplantning

Det Ekstra Sted

Etageboliger

Rækkehuse

Urban
plads Gymnastiksal

Drivhus
Sti

Blomsterengen
Rækkehuse
(gamle skole)

Regnvandsbassin

D.1

Råbrovej

Etageboliger
Hovedgade

D.1

Ind- og udkørsel

Sti

Frugtlund
Rækkehuse

D.2

Skeb

Regnvandsbassin

jerg

vej
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D.3

HOVEDGREB

Etageboliger
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D.2
D.3

D.1

SITUATIONSPLAN 1:1000
D.3

SKOLE SOM RYGRAD
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Vi skaber et samlingspunkt med rødder i områdets
kulturhistorie, som er tilgængeligt både for de fremtidige
beboerne, for naboer og for øvrige borgere i Smørumnedre.
Søagerskolen har i mange år været et centralt
omdrejningspunkt for mange børn, der gennem tiden
har tilbragt deres første skoleår på skolen. Vi ønsker at
fastholde den centrale position, som genskabes i form af
at etablere boligområdets fællesfaciliteter i og omkring
skolens gymnastiksal.

Skolens struktur som rygrad

TRE FORSKELLIGE LANDSKABSRUM

HOVEDGREB
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Nye boligtypologier

Nyt Fælleshus som bindeled

Central pladsdannelse
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Vi styrker de nuværende landskabstyper og skaber nye
biotoper til gavn for biodiversiteten.
Søagerhusenes grønne uderum organiseres I tre
overordnede typologier; plænen, blomsterengen
og
LAR anvendelse skaber opholdsrum
til mennesker og dyr
frugtlunden.

LAR anvendelse skaber opholdsrum
til mennesker og dyr
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vi indarbejder det kulturhistoriske landbrugspor

03

03

landskabet opfordrer til bevægelse

Landskabet opfordrer til bevægelse

03

kantzoner
fyldskaber
af livopholdsrum
LAR
anvendelse
vi indarbejder
det kulturhistoriske landbrugspor
til mennesker og dyr

LAR anvendelse skaber opholdsrum
til mennesker og dyr

landskabet opfordrer til bevægelse

kantzoner fyld af liv

vi indarbejder det kulturhistoriske landbrugspor
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Alle tre typer landskaber åbner op mod det
omkringliggende landskab og alle boliger oplever at være
tæt på naturen. Et organisk stisystem forbinder områderne
sammen, så man kan gå på opdagelse i landskabernes
unikke karakterer og områdernes forskellige aktivitetsrum.

Vi tilpasser og bygger kontraster, således at der både bliver
skabt sammenhænge med omgivelserne og kontraster til
landskabet og byen.

ARKITEKTONISK GREB
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Søagerhusene bygger derudover videre på de
kulturhistoriske rødder ved at bevare en del af
skolestrukturen. En del af konstuktionen bevares og
transformeres til boliger.

EDGREB

LAR anvendelser skaber rumlighed

Kantzoner med plads til liv

03

vi indarbejder det kulturhistoriske landbrugspor

Det kulturhistoriske landbrugspor indarbejdes

landskabet opfordrer til bevægelse
kantzoner fyld af liv

landskabet opfordrer til bevægelse
kantzoner fyld af liv

Søagerhusene organiseres mod vest i en organisk
bebyggelsesstruktur, som leder tankerne hen på en
landsbystruktur med huse omkring det grønne gadekær
som samlingspunktet for landsbyen. Mod øst organiseres
bebyggelsen i et mere stramt grid med lige boligstænger,
som afgrænser omgivelserne geometrisk og afskærmer
mod de omkringliggende veje. Geometrien gennembrydes
med veje og landskabstræk, som åbner bebyggelsen op og
skaber sammenhæng til resten af området.

Tilpasning til omgivelserne
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Forskellige boligtyper

09

Rytme i tag og facaden

Arkitektonisk landmark

Vi binder området sammen med et gennemgående
gadeforløb fra nord til syd.
vejbump daner plads til ophold

DEN SOCIALE HOVEDGADE
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FYSISK PLAN

et projekt fra Generous Development

Gaden bliver hovedåren gennem området med daglig
aktivitet og naturlig mødested for beboerne. Fra
hovedgaden er der forbindelser videre ud til boligerne og
de grønne landskabsrum.
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vejen tilknytter sig til de grønne stier
vejbump daner plads til ophold

vejen tilknytter sig til de grønne stier

Søagerhusene kobler sig på omgivelsernes øvrige
stisystemer og vejstruktur. Derved er Søagerhusene
tilgængelig og godt forbundet til resten af byen.

vejbump daner plads til ophold
vejbump daner plads til ophold

vejen tilknytter sig til de grønne stier

Gaden forbindes med tilstødende grønne stier

træer deﬁnierer gadeforløb
Placering afplacering
træer afdefinierer
gadeforløb

opfordrer
til bevægelse
Platforme sænker fartenasfaltet
og danner
opholdsrum
placering af træer deﬁnierer gadeforløb

placering af træer deﬁnierer gadeforløb

vejen tilknytter sig til de grønne stier

Elementer på asfalt opfordrer til bevægelse
asfaltet opfordrer til bevægelse

asfaltet opfordrer til bevægelse

