
Silkeborg kommune - med stop markeret i Funder ÅdalMidjylland - ny hastighedsforbindelse fra øst mod vestDanmarkskort - befolkningstilvæksten centreres i de store byer

FUNDER BYDAL
EN ALMEN BOLIGBEBYGGELSE GENTÆNKT I LANDSKABELIGE RAMMER. 
Line Rohr Kristiansen og Victor Josefsen

Projektet afsøger hvordan det, med udgangspunkt i et regionalt perspektiv, kan skabe forudsætninger for 
en ny rationel såvel som æstetisk og bæredygtig boform, der kan fungere som et supplerende alternativ 
til den tætte storby. Med afsæt i et almennyttigt boligperspektiv fokuseres konceptet mod mobilitet når 
højeffektiv infrastruktur bevirker at de fysiske afstande og disses betydning minimeres. En vision der skal 
være med til at udjævne den skæve vækstfordelingen i regionen og udleve visionen om at arbejde i byen 
og bo på landet uden for meget transporttid.

ET REGIONALT PERSPEKTIV 
Vækstfordelingen i hele landet tegner et mønster hvor til-og fraflytningen mellem de danske kommuner 
i høj grad er ujævnt fordelt. Tendensen tegner at flere og flere flytter til de større byer, som bevirker 
svækkede yderområder i de mindre kommuner. Men tendensen adresserer også problemstillinger i til-
flytningsbyerne, der på sigt kan være med til at skævvride landets ellers høje sociale mobilitet i form af 
sammensætning af beboere fra forskellige samfundslag. Den øgede efterspørgsel på ejendomme og le-
jligheder fører naturligt prisstigninger med sig, og borgere uden stærke økonomiske ressourcer kan være 
nødsaget til at bosætte sig i bestemte områder hvor efterspørgslen ikke er så høj.  

Som beskrevet forandres danmarkskortet radikalt disse år, hvor væksten centrerer sig omkring landets 
større byer. I yderområderne oplever man affolkning, udfasning af lokale erhverv og kulturarv trues af 
forfald. Udover ændringer i befolkningstilvæksten ses også en tendens til centralisering af offentlige 
servicefunktioner og kulturfaciliteter. På trods af skræmmebilledet rummer disse udfordrede yderområder 
værdifulde potentialer, der venter på at blive udnyttet. Naturmiljøet omkring Funder Ådal er ét af dem. 

FUNDER ÅDAL
Funder Ådal er placeret tæt ved Silkeborg og rummer i dag kun få indbyggere. En gammel stationsbygning 
står og forfalder efter man nedlagde togforbindelsen hertil for flere år siden. Siden da er ådalen blevet 
endnu mere affolket, og området bliver i dag mest brugt til vandreture.  Med stop i Funder Ådal vil den 
gamle stationsbygning igen blive taget i brug, når der skabes en hastighedsforbindelse til Jyllands hov-
edstad Aarhus. At arbejde i byen og bo på landet fører en masse kvaliteter med sig. Størst af alt, får man 
mulighed for at komme tæt på naturen, i en helt anden grad, end man ville kunne i de tætte byer. 

SITUATIONSPLAN 1:1000

Det terrasserede landskab danner ådalen Infrastruktur med markering af gammel stationsbygning. Beskyttede naturtyper i vådområder med markeret å-forløb, 
søer og gammelt dambrug 

Skovområder med markering af fredsskov som det mørkeste

Lejlighed med sydvendt terrasse ved ankomst
Direkte udgang til natur mod nord. 
2 værelser: 
- stort køkken alrum, stue i dobbelthøjt rum. 
- Roligt soveværelse med udkig til natur. 
antal m2 ?
målgruppe: Par eller single

Lejlighed med sydvendt terrasse ved ankomst
Direkte udgang til natur mod nord. 
4 værelser: 
- Stort køkken alrum, stue med kig til første sal ved trappen.
- 2 badeværelser 
- Stort soveværelse med udgang til sydvendt altan 
- to mindre nordvendte børneværelse med kig til natur 
antal m2 ?
Målgruppe: familie med 2-3 børn 

TVÆRSNIT 1:50

1. SAL 1:50

STUEPLAN 1:50

SYD/VEST SITUATION MOD GÅRDRUM
Større opholdareal mod gårdrum og niche med udgang fra stuen samt 
indeliggende altan ved værelse på første salen.  

SYD/VEST SITUATION MOD NATURSIDEN. 
Niche fra køkken med direkte adgang til det fri.

KANTZONER OG ORIENTERING AF 
VERDENSHJØRNER

I vores udsnit af bebyggelsesplanen har vi ar-
bejdet med at gøre boligerne unikke i forhold 
til deres placering i landskabet og orientering 
mod verdenshjørner. 

De boliger der er syd/vest vendte ved ankomst 
fra gårdrummet har et større udeopholdsare-
al mod gårdrummet. Her er der arbejdet med 
tilbagetrækninger i facaden, som er med til 
at danne en siddeniche med udsigt til aktivi-
teterne i gårdrummet. Derudover er der ved 
tilsvarende solorientering arbejdet med at 
trække facaden tilbage i overlappet på førs-
tesalen, således får man fra sit soveværelse 
udgang til en indelæggende syd/vestvendt al-
tan mod gårdrummet. 

Ligeledes er der ved ankomstsituation fra 
nord/øst arbejdet med en lille forhave, hvor 
der bagtil vil være direkte adgang til den fri 
natur i form af en syd/vestvendt terrasse, med 
direkte udgang fra køkken og spisestue. 

Urbane zoner med trapper til ophold i direk-
te forlængelse af fælleshus

Fælles nyttehaver bidgrager til det sociale fæl-
lesskab borgerne i mellem

Kultiveret gårdrum aftegninger karréen 
Skaber fælles terrasseplateau mod syd/vest

Friluftsaktiviteter så som bålpladser 
beriger fællesskabet

Naturlegepladser bidgrager til social 
interaktion mellem børn  

Mødet mellem det kultiverede og naturrige gårdrum
Plateau opløses langsomt i åbningen til skoven

LÆNGDESNIT 1:200

Hul tagkonstruktion af 20 mm krydsfiner

Isolering 330 mm.

Præfabrikeret betonelement 60 mm, med 140 mm. efterfyld

Fuldmuret ydervæg

Gipsvæg

Trægulv

Elastisk mellemlag

Insitustøbt betondæk 10 mm 

KONSTRUKTIONSTYPE
Boligernes konstruktion består af fuldmuret teglstens-
vægge med halvt præfabrikeret betondæk der efterfyl-
des på site.
Denne type konstruktion sikrer en god økonomi i pro-
jektet, da mange af elementerne kan præfabrikeres og 
leveres i de moduler projektet er 
disponeret til. 

TEGLSTENEN
Teglstenen er et solidt bæredygtigt valg af materiale, 
der retter fokus mod en god totaløkonomi med sit be-
grænset vedligehold og lange holdbarhed. 
Et materiale som ikke ældes i samme grad som alterna-
tive løsninger og et materiale med høje arkitektoniske 
værdier, der står flot til den 
omkringliggende natur. 
Valget af tegl vidner om et æstetisk og økonomisk ra-
tionale, der både gavner interiør og eksteriør i sin ud-
formning. 

TEGLSTENSMUREN - DET VERTIKALE 
ELEMENT
Den bredde markante teglstensvæg der bryder igennem 
facaden står ubehandlet i interiøret og skaber et flot ver-
tikalt motiv i byggeriet med 
reference til naturens egne vertikale elementer. Tegl-
stensvæggen har derudover både en statisk og praktisk 
funktion, da skakte til afløb og vand til både køkken, bad 
og toilet gemmes heri.   

Tegldetaljer i forbandt

Vindues detaljer

Skjult vinduesramme

Mødet mellem natur og kultur

Belægningen forlænger rummets afgrænsning


