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VORES HUSE
- Vi tegner dem færdig sammen

T E G N E S T U E

L I N D H O L M  R Å D G I V N I N G
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BÆREBO

Principskitse for udformning 
af et Bærebo-nabolag

Bærebo skaber de gode rammer - beboerne skaber det 
gode liv

Bærebo står for et koncept for bæredygtige bofælless-
kaber, som kan realiseres i hele Danmark.

Idéen er at etablere en række bofællesskaber, der ligger 
side om side, i nær tilknytning til eksisterende landsbymil-
jøer. Størrelsen er vigtig, idet bofællesskaberne gennem 
en ejerforening sammen kan drive en række fælles fa-
ciliteter, f.eks. vedvarende energiforsyning, dyrkningsa-
realer, kontorfællesskaber og meget mere. Dette giver 
muligheder, som man ikke har i et almindeligt parcelhus 
eller i et mindre bofællesskab.

Bofællesskaberne, der kaldes nabolag, består som 
udgangspunkt af 25-35 husstande i form af enten leje-, 
ejer- eller andelsboliger, der er opført omkring nabolag-
ets fællesareal og fælleshus.

I Bærebo har man både en privatsfære i sin egen bolig 
og have, samt et nært fællesskab med personlige hver-
dagsrelationer i nabolaget. Dertil kommer de muligheder 
for interessefællesskaber, fælles faciliteter og stordrifts-
fordele, som det giver at være del af et større fællesskab 
af flere nabolag.
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Det skal være både naturligt og let at leve bæredygtigt

Med de faciliteter og fællesskaber, der er til rådighed 
i Bærebo, bliver det muligt for flere at træffe bæredyg-
tige forbrugsvalg i hverdagen, for eksempel ved at spise 
hjemmedyrkede, økologiske grøntsager.

Husene opføres af menneske- og miljøvenlige material-
er, og energi- og varmeløsningerne baseres på de mest 
bæredygtige tilgængelige teknologier.

Bærebo trækker på gode erfaringer fra økosamfunds-
bevægelsen og de bofællesskaber, der er så særlige for 
Danmark. Med en professionel designtilgang skal det at 
bo i bæredygtige fællesskaber gøres lettere og mere at-
traktivt, så flere kan være med til at skabe det gode so-
cialt-orienterede liv på landet.

BÆREDYGTIGHED
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Man skal kunne se og mærke, at det er bæredy-
gtigt

Både indvendigt og udvendigt vil man kunne se, 
at Bærebos huse er bygget af materialer fra na-
turen som harmonerer med landskabet.

Facaderne bliver eksempelvis lavet af bæredy-
gtige materialer som træ, skifer og genbrugte 
mursten. Tagene bliver konstrueret af tynde 
stålplader eller tagpap som underlag til grønne 
tage.

EFFEKTIVT
Pengene skal bruges på det, der betyder mest

Ved indretningen af husene er der tænkt i opti-
mal udnyttelse af pladsen og taget højde for, at 
der i nabolagets fælleshus vil kunne findes f.eks. 
gæsterum, børneværelse og andre faciliteter, 
der kan gøre behovet for plads i de individuelle 
huse tilsvarende mindre.

For at minimere byggeomkostningerne præfab-
rikeres vores huse. Størstedelen af huset pro-
duceres indendørs under varme og tørre forhold 
hvorefter de køres til byggepladsen og samles 
på stedet.

GRØNT UDTRYK
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Det vil være både sundt og behageligt at opholde 
sig i Bærebos huse

Vi anvender bæredygtige isoleringsmaterialer, 
som er velegnede til diffusionsåbne konstruk-
tioner og håndterer boligens fugt på en sund 
måde. Indholdet af miljøskadelige stoffer i byg-
gematerialerne begrænses mest muligt, så der 
ikke sker skadelig afgasning i husene.

Energiforbruget skal minimeres gennem fors-
varlig isolering og bæredygtig opvarmning, så 
alle boliger vil opnå energiklasse 2020. Alle vin-
duerne vil være A-klassificerede.

Klimaforandringerne fordrer allerede nu, at vi 
håndterer så meget af regnvandet som muligt 
lokalt. Dette skal sikres gennem lokal afledning 
af regnvand, hvilket kan udformes som attraktive 
rekreative søer og vådområder. Man vil desuden 
kunne vælge grønne tage, som kan optage op 
mod 80% af den regn, der falder på dem.

DET MAN IKKE SER
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Bærebos beboere er selv med til at beslutte 
husenes design og udtryk

Når et nabolag er dannet, har beboerne en ræk-
ke valgmuligheder i forhold til både fælleshusets 
og de private boligers funktioner og udtryk. No-
gle beslutninger skal nabolaget træffe i fælless-
kab, mens andre er op til den enkelte.

Alt efter hvilken hustype og hvilket budget, man 
ønsker, kan der eksempelvis være mulighed 
for at tilføje en udestue, vælge indvendig væg-
beklædning eller variere antallet  af værelser.

Fælles for alle valgmulighederne er, at der er 
taget mest muligt hensyn til både mennesker og 
miljø.

DIT HJEM
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TILVALG

Facader
Hver af de hustyper som præsenteres på de følgende sider kan bygges med forskellige facadebeklædninger. Val-
get træffes dels på nabolags-niveau og dels på husrække-niveau. Kommunen vil i kraft af lokalplanen typisk også 
have indflydelse på facadeudtrykket. Her vises tre ud af mange mulige variationer:

Tilvalg til det enkelte hus
Der er mulighed for tilvalg i alle prisklasser, fra terrasser til ekstra værelser:

A • Vindfang / udviddet entré 

B • Terrasse

C • Skur

D • Ekstra dør

E • Ekstra vindue

F • Lægskærm / hegn

G • Udvendig solafskærmning

H • Tilbygning med ekstra værelse

I   • Uopvarmet udestue

J • Altan

A

B

C

D

F

E

G

H

I

J

• Trælameller • Brædder

• Skiffer

• Genbrugsmursten 

• Grønt tag



88

Eksempler på grønne tage og facadeudtryk



9

• ca. 140 m2

• stort køkken-alrum

• 4 soverum på 1. sal

• 2 badeværelser

• Mulighed for 2 terrasser

• Mulighed for rum/kontor i stueetage

stue 1. sal

Stort rækkehus med 4 værelser
Hustype A

Facadeeksempel: Trælameller og pladetag
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Eksempler på træfacader
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Rækkehus med 3 værelser
Hustype B

• ca. 111 m2

• stort køkken-alrum

• 3 soverum på 1. sal

• 2 badeværelser

• Mulighed for 2 terrasser

• Mulighed for rum/kontor i stueetage

stue 1. sal

Facadeeksempel: Trælameller
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Eksempler på indvendige trævægge
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Kompakt rækkehus med 2-3 værelser
Hustype C

Facadeeksempel: Varierende lodret bræddebeklædning og grønt tag
• ca. 88 m2

• 2-3 soverum på 1. sal

• 1 badeværelse

• Mulighed for 2 terrasser

• Praktisk indgang

stue 1. sal
variation m. 2 værelser

1. sal
variation m. 3 værelser



14

Eksempler på køkkenløsninger
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Eksempler på køkkenløsninger
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Ældrevenlige rækkehuse i ét plan
Hustype D og E

Hustype D

Hustype D

Hustype E

Hustype E

Facadeeksempel: To typer lodret bræddebeklædning og grønt tag

• ca. 65 m2

• Lys og åben planløsning

• 2-3 soverum

• Mulighed for handicapbadeværelse

• Mulighed for 2 terrasser

• ca. 85 m2

• Lys og åben planløsning

• 2-3 soverum

• Mulighed for handicapbadeværelse

• Mulighed for 2 terrasser



17

Eksempler på trælofter
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Familievenligt gårdhavehus
Hustype F

Facadeeksempel: 
Bræddebeklædning og grønt tag

• ca. 160 m2

• Privat gårdhave

• 3-5 soverum

• Lysindfald fra 4 sider i køkken-alrum

• 2 badeværelser

• Mulighed for handicapbadeværelse

soverum

soverum soverum

(soverum) (soverum)
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Eksempel på vinduesløsning

Eksempler på bambusgulve
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Hustype G og H

Rækkehuslejligheder

Hustype G

• ca. 70 m2

• stue eller 1. sal 

• 1-2 soverum 

• udgør én etage i hustype A

Hustype H

• ca. 45 m2 

• stue eller 1. sal

• 1 soverum 

• udgør én etage i hustype C 

• Mulighed for handicapbadeværelse
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Hustype I

Facadeeksempel: 
Bræddebeklædning og grønt tag

• ca. 150 m2

• 4 boenheder med eget bad og toilet

• Delt køkken 

• Stor fælles stue

• ca. 25 m2 pr. privat enhed

• ca. 50 m2 fællesareal

Kollektivhus, 1-plan

privat 1

privat 3 privat 3

fællesrum & køkken

wc wc

wc wc

privat 2
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Bagside

Facadeeksempel: Bræddebeklædning og grønt tag

Kollektivhus, 2-plan
Hustype J



23

Kollektivhus, 2-plan
Hustype J

• ca. 275 m2

• 4 boenheder á 2 værelser med wc/bad

• Delt køkken-alrum 

• Stor fælles stue

• ca. 45 m2 pr. boenhed

ca. 95 m2 fællesareal

privat 1

fælles køkken

entré

privat 2

privat 1

privat 2

privat 1

privat 2

wc

wc

wc

stue

privat 3 fællesrum

privat 4

privat 3

privat 4

privat 3

privat 4

wc

wc

1. sal
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