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Koncept og struktur

Energien fra det nye boligområde skal i sammenhæng 
med byens nye park skabe synergi og aktivitet i byens nye 
centrum i og omkring laden.

Området er delt op i forskellige rammer men med 
glidende overgange for at skabe sammenhæng og 
fællesskab.

Der er adgang til det nye boligområde fra Grøngårdvej, og 
der er adgang til den nyanlagte bypark fra Sønderbækvej. 
Fra begge områder er der adgang til det nye bycentrum, 
der ligeliges har adgang på tværs fra Sprøjtehusvej og en 
sti fra vest.

Fællesskabet som fokus

Opdeling af området

Samlingspunkt og forbindelser

Hele projektet ses som en stor klassisk landejendom, 
hvor man har gården som bosted placeret højt, laden 
til både fælles ude- og indeophold og naturen i form af 
”Forten”, der fungerer som parkstruktur.

Koncept og tilgang



Byens nye samlingspunkt

Sæd Bys nye centrum skal være et samlingspunkt for 
hele byen, forme rammer for nye tilflyttere og give 
indbyggerne et sted, hvor alle aldersgrupper kan gå på 
eventyr.

Projektet sammenfatter 3 tilgange: “Gården”, “Laden” og 
“Forten”.

Gården er et nyt boligområde, der skal huse flere familier 
med fokus på fællesskaber, natur og leg i bæredygtige 
rammer. Her er boligerne forbundet i en klassisk “længe”-
struktur, hvor de deler en fælles gård og har egne grønne 
udearealer.

Laden er byens nye hjerte. Her finder man et fælleshus, 
der kan rumme mindre forsamlinger. Fælleshuset 
orienterer sig både mod de nye tilflyttere og bliver 
samtidig et samlingspunkt for hele byen. Området bliver 
et sted, hvor man mødes for at spille bold, petanque, 
dyrke motion, spise frokost eller afholde marked.

Fælleshuset er en delvis åben glaskonstruktion, der 

bygges sammen med det nuværende redskabshus, der også 
indrettes som værksted. Oven på værkstedet etableres en 
åben terrasse. 

Forten er Sæds nye bypark, hvor børn og voksne kan gå 
på opdagelse i bakkerne, løbe over broerne, hoppe på 
træstubbe samt finde ro på en bænk. Forten skal formgives 
med reference til naturenge og denne type beplantning 
for at bryde skalaen ned, skabe en masse varierede rum og 
sætte rammer for forskellige interesser og naturoplevelser. 

Området ved Laden bliver nænsomt belagt med brosten, 
fliser og grus. Gården bliver belagt med brosten, for-
arealerne med pigsten og husenes private haver bliver 
udlagt med græs og vild natur. Stierne i hele området 
udføres i grus for at få en mere organisk formgivning og 
udtryk.

Hele området forsøges forsynet med energi fra et 
nyt energi- og varmefællesskab (f.eks. et borgerejet 
solcelleanlæg eller jordvarmeanlæg).
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Kronborg strandby tegnet af Arkitema

Eco-village tegnet af tegnestuen Vandkunsten

Inspiration til Gården
bæredygtig bebyggelse - social og miljømæssig



Egelund Bofællesskabet i Vinge



Fjelstervang udeforsamlingshus tegnet af Spektrum arkitekter

Inspiration til Laden
åben og inviterende fælleshus



Udemiljø ved Centret for kræft og sundhed, tegnet af Nord Architects

Inspiration til Laden
fællesskab, motion og nyttehaver



Inspiration til Forten 
bypark til leg og fordybelse
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