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Bofællesskabet Fjordbo
Bofællesskabet Fjordbo opføres i Sønderjylland i udkanten af Gråsten By. Grunden
ligger ud til vandet med nærhed til den lokale lystbådhavn med panorama ud over
fjorden og med Egernsundbroen og et parcehuskvarter umiddelbart syd for grunden.
Mod nord ligger et større industriområde samt et mindre indkøbscenter.
Bofællesskabet omfatter 16 boliger fordelt på 2 grupper med centrale, fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv og fællesskab for beboerne.
Udformningen af bofællesskabet tager udgangspunkt i den eksisterende projektlokalplan for grunden. Hvor der tidligere har været planer om at opføre 27 ferieboliger
med inspiration hentet fra den gamle Drachmann bebyggelse på Skagen havn. I følge
lokalplanen skal husene i form og materialevalg signalere et maritimt udtryk.
I følge lokalplanen skal der sikres offentlig adgang til kysten fra grunden, med det formål at bevare et mindre fiskerleje med mindre bådbroer.
Bofællesskabet opføres derfor som små sammenhængende gavlhuse med maritimt
udtryk. Bygningen opdeles i 3 grupper, hvor den midterste indeholder fællesfaciliteterne og de yderste indeholder boliggrupperne. Bygningerne bindes sammen af to glasmellembygninger indeholdene fælles spisestuer og opholdsstuer.

Visualisering af ferieboliger fra lokalplanen

Visualisering af ferieboliger fra lokalplanen
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Situationsplan 1:500
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Udearealer
Der etableres en fælles parkeringsplads ud for bygningen med fælles- og servicefaciliteter. Herfra er der direkte adgang til hovedindgangen.

Inspirationsbillede af have med højbede

Langs hele facaden mod haven er der etableret terrasse, hvor boligerne, der vender
ud mod haven har små private terrasser og ud for spisestuerne etableres der fællesterrasser.
Haven opdeles i to af parkeringspladsen. Mod syd er der en frugtlund. Mod nord er
der plads til en legeplads og en sansehave med højbede. Ophold placeres her for at
komme længst væk fra den store vej ved Egernsundbroen.
Mod vandet etableres en stor fælles terrasse ud for de fælles opholdsrum. Af sikkerhedsmæssige årsager etableres der ikke adgang til vandet fra den enkelte bolig.
Af hensyn til lokalplanen og for beboernes sikkerhed etableres en offentlig sti langs
vandet, hvor der er adgang fra begge sider af grunden. Stien er hævet 1.5 m og afsluttes med en stenkastning mod vandet, som skal holde jorden på grunden på plads.
Bygningen pælfunderes og gulvkoten hæves til 2,5 m både af hensyn til øget vandstand og for at hindre indkigsgener fra den offentlige sti. Fra stien er der adgang til en
bådbro.

Inspirationsbillede af fælles terrasse med udkig over omgivelserne
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Principsnit der viser niveauforskellen mellem offentlig sti og boligerne
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Snit 1:300
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Stueplan 1:300
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Planudsnit - fællesområde 1:100
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Planudsnit - boligfløj 1:100
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Boligen
Boligerne organiseres i 2 grupper af 8 boliger. I boligen er der en entre med indbygget
garderobe og eget tekøkken. Herfra er der direkte adgang til opholdsrummet og via en
skydedør er der adgang til soveværelse og badeværelse.
I udgangspunkt er boligen en 2-rumsbolig. Skillevæggen mellem stue og opholdsrum
er fleksibel og giver derfor den enkelte beboer mulighed for at ændre lejligheden efter
behov. Gulv og loft laves derfor gennemgående, så det er muligt enten at flytte eller
helt fjerne skillevæggen mellem opholdsrum og soveværelse, hvilket de tre forskellige
boligplaner viser.
Dette gør det muligt at tilpasse boligen den enkelte beboers behov afhængigt af hvor
plejekrævende den enkelte beboer er kan væggen flyttes så soveværelset bliver mindre og opholdsstuen større, eller væggen kan fjernes så det bliver en 1-rumsbolig.

Boligplan hvor skillevæggen opdeleropholdsrum og soveværelse så der i
soveværelset er plads til en plejekrævende beboer.
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Boligplan 1:50
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Boligplan hvor skillevæggen er flyttet så opholdsrummet øges og soveværelset mindskes for beboere med mindre plejebehov.
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Boligplan hvor skillevæggen er fjernet og opholdsrum og soveværelse
bliver et sammenhængende rum.
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Boligplan 1:50

SIDE 010

Facaden
Facaderne udføres med rødmalet lodret træbeklædning. For at beskytte facaderne og
minimere vedligehold etableres der udhæng på alle facader. De enkelte bygninger er
forskudt i forhold til hinanden for at nedbryde skalaen på facaden, så den ikke fremstår
som en lang facade men mere præges af mindre gavle.
Både i udformning og materialevalg bevarer bygningen et maritimt udtryk. De to små
mellembygninger er neutrale i deres fremtoning og er samtidig trukket tilbage i forhold
til de øvrige gavlhuse, så man fornemmer et opbrud i facaden. Det samtidig i disse
mellembygninger at bygningskroppen knækker så bygningen følger kysten.

Vestfacade

1m

5m

Østfacade

10m

301776 FJORDBO / KPF ARKITEKTER

Facader 1:300
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Facadeudsnit 1:100
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Tværsnit 1:100
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