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boligtype A   35m2 
(v1. 1-sal)

2-værelses par/solo-bolig
1 badeværelse
1 køkken-alrum
1 soveværelseszone med skydeparti
1 frirum mod Struervej
1 stue 
1 balkon    
8,5m2

valgfrit ildsted
valgfrit bebolig ovenlys-hems 4,5m2

boligtype A   27m2 
(v2. 1-sal - trappeopgang)

boligtype B   22m2
(v1. stueetage)
 
mod vest (Struervej) bygges de som bu-
tikker og kan slås sammen som 2 eller 
mere = 44m2

1-værelse  åben studiebolig
1 køkken
1 badeværelse
1 stue + spisested
1 soveværelsesbriks
1 gårdhave

boligtype B   17m2
(v2 stueetage - trappeopgang)

boligtype C    84m2 
(v1 stueetage)

4-værelses familiebolig
1 badeværelse + 1 vaskerum
2 soveværelser
1 frirum i forlængelse med haven
1 stue 
1 have

boligtype C    75m2 
(v2 1-sal)

4-værelses familiebolig
1 badeværelse
1 bebolig hylde-møbel
2 soveværelser
1 frirum mod Struervej
1 stue 
1 balkon    
8,5m2

valgfrit ildsted
valgfrit bebolig ovenlys-hems 4,5m2

POLYTERMBLOKKE

BALKON

CLT

STUDIELEJLIGHED
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a-a

c-c

PLAN 1.SAL  1-50

PLAN 1.SAL  1-50
b-b

Stilfulde, lyse, elegante og bæredygtige boliger af høj 
kvalitet i åbne naturlige omgivelser. På den historiske og 
autentiske slagtergrund i hjertet af Holsterbro er naturen 
rykket ind side om side med klynger af boliger, som til-
sammen udgør rammerne om et idyllisk naboskab, hvor 
der både er plads til fællesskabet som privatlivet.  
Boligens rammer er designet som et stort møbel og med 
store balkoner og fælles terrasser samt haver er boligerne 
gentænkt i en optimeret, åben og lys planløsning der gør 
livet lettere og skaber rum til refleksion. Et godt hjem er et 
sted hvor ude og inde er tæt forbundet, og hvor rumme-
ligheden ikke opmåles i størrelse, men i sammentænkning 
og kvalitetsplads. Træk dig tilbage i hjemmets indbygget 
møblering med kig udover naturen eller saml jer omkring 
hyggen ved pejsen.

MATERIALEHOLDNING 
Ved at blande billigere elementer med finere dyere elementer og herved skabe en kontrast, arbejder jeg 
med overgange imellem det rå og blottet det varme og forfinet. Visse materialer vil stå som et relief hvor 
andre vil indramme dem. Jeg bruger bl.a. polytermblokke, en billig murstensblok (som bliver brugt i det 
meste af syden, Tyskland samt østeuropa) til skillevægge i opgangene. De er tektoniske i den forstand, at de 
er bærende samt lydisolerende og bliver opløftet, når de står i kontrast med finere materialer såsom lister 
og træflader - det rå og blottet er eksponeret. En ærlighed - en indramning - reliefvirkning. 

CLT - FREMTIDENS BETON
Idet CLT-konstruktionen er bærende og ligger som et indre element, vil jeg udnytte CLT-konstruktionens 
æstetik, ligesom på billedet af trappekonstruktionen hvor samlingerne er eksponeret. Det vertikale og det 
horisontale skiftes imellem at være dominerende - den skåret flade er betydeligt mere mørk end snittet op 
langs af træets åre. Dette grafiske element bliver udnyttet i vinduernes karmnicher, samt trapper og døråb-
ninger. CLT-elementerne muliggør at man kan indfræse og skjule elementer som f.eks. gardiner.

CLT er en relativ dyr bebyggelsesmetode, men det har også sine fordele. Huset bliver præfabrikeret, og er 
meget let at sætte op, hvilket sparer penge fra håndværkere på site og formindsker byggeprocessen. Samti-
dig er CLT en ny konstruktionsmetode der vinder større og større indpas i byggekulturen i Tyskland, Østrig, 
Schweiz og Norge. I opgaven har jeg udforsket konstruktionens æstetik og muligheder i tråd med en nordisk 
byggetradition.  
Jeg tror på at CLT og polytermblokke er nutiden og fremtidens bæredygtige materiale med mange uud-
forsket potentialer. 
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