BRYGGERVEJ
OPGAVEN

SITUATIONSPLAN

Boligforeningen 2017 vil opføre et alment boligkompleks med 10.000
m2 beboelse heraf 200 m2 erhverv.
Boligerne skal opføres af to etaper af 5000 m2 på Bryggervej placeret i
det nordlige Aarhus.
Vi som totalentreprenører skal projektere og byde på licita!onen som i
første omgang skal projektere etape et bestående af 4800 m2 boligareal
2

her!l !lhørende 200 m erhverv.

Perspektiv af bygning på grund
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12 Aﬀaldssug

6
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Perspektiv nord vest

ARKITEKTUR

BYGBARHED

TILGÆNGELIGHED

Projektet på Bryggervej består af tre boligblokke med grønne elevator-

De#e byggeri bliver opført i væg/plade funk!on i præfabrikeret beton-

I de#e byggeri bliver der opført to !lgængelighedsboliger på hver 100

skakte, der spejler sig sammen med de grønne fællesområder. Derved

elementer som bærende bagmure, bærende lejlighedskel samt bæren-

m2, som er beliggende i stueetagen i boligblok 2. Disse lejligheder op-

danner de et rum som indbyder børn og voksne !l ak!vitet og fælles-

de dæk. Udover disse bærende elementer består bygningen også af

fylder de krav der er ops!llet for !lgængelighed i bygningsreglementet

skab i et trygt og grønt fællesområde. Ved at bygge et linie system åb-

præfabrikeret altaner, svalegange, trapper samt elevatorskakt. Badevæ-

2015.

ner det op omkring fælles arealerne, som både giver lys og lu$. Boliger-

relserne bliver ligeledes også præfabrikeret for at opnå den bedst muli-

ne er orienteret således at lysindfaldet er bedst e$ermiddag og a$en.

ge bygge!d, kvalitet samt pris. Byggeriet er projekteret med stor byg-

Udover lys og lu$ i lejlighederne, er der også etableret taghaver på hver

barhed, da alle planer og facader er ens. Dog sker der en spejlvendning

OMRÅDET

boligblok. På taghaverne er det muligt, at sidde ved borde og bænke

på hver anden etage for, at opnå et godt arkitektonisk udtryk. Der tages

Byggeriet er tæt placeret på skoler, ins!tu!oner og indkøbsmuligheder.

både i det fri og overdækket. Plantekasserne giver mulighed for, at dyr-

forbehold for !lgængelighedsboligerne samt penthouse ligeledes, at

Der er kort afstand !l oﬀentlig transport med direkte bus fra Bryggervej

ke egne planter m.m.

tårnet er projekteret som individuelt bygning i denne opførelse.

!l Aarhus C, som ligger i en afstand af 4,6km.

Kælderplan - boligblok 1

Erhverv - boligblok 1

Kælderplan - boligblok 2 & 3

Lejlighedstype 1 & 2 - boligblok 1

Lejlighedstype 4 - boligblok 2

OVERSIGT OVER PLANTEGNINGER
·

Lejlighedstype 1

3-værelses 110m2

23 stk

almen bolig

·

Lejlighedstype 2

2-værelses 90m2

23 stk

almen bolig

2

·

Lejlighedstype 3

2-værelses 115m

1 stk

penthouse

·

Lejlighedstype 4

2-værelses 100m2

2 stk

!lgængelighedsbolig

Lejlighedstype 5

2

3-værelses 110m

23 stk

almen bolig

Lejlighedstype 6

2

23 stk

almen bolig

·
·
·
·

Erhverv
Kældre
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2-værelses 90m
2

1 stk

2

2 stk

200m

200m

Lejlighedstype 3 - boligblok 1

Lejlighedstype 5 & 6 - boligblok 2 & 3

Perspektiv syd vest

MATERIALER

FACADEBEKLÆDNING

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Der er tænkt meget over valget af materialer i de#e byggeri. For at

Bygningernes udvendige elevatorskakte er beklædt med vindrueplan-

På Bryggervej er der anlagt et stort grønt område mellem etape et og

mindske C02, bliver alle betonelementer støbt af genbrugsbeton. Klima-

ter. De#e giver både et smukt facade udtryk men sam!dig gør det byg-

to. De#e danner et grønt område !l beboerne kan færdes på samt at

skærmen bliver udført i tegl, da de har lang leve!d og minimal vedlige-

ningerne mere bæredyg!g. Disse planer er let, at pleje og kræver ikke

børn kan have mulighed for, at lege på legepladsen. Der er forskellig

holdelse. Murkronen bliver produceret i zink som også har lang leve!d

meget vedligeholdelse. Her!l er disse planter ﬂo#e året rundt.

belægning på både fortov, vej og s!. Hver enkelt boligblok har en tagha-

og kræver ingen vedligeholdelse. Her!l har vi delvist grønne tage, da

ve !lkny#et, som beboerne kan beny#e sig af. Her er der lagt terrasse-

det er med !l at øge leve!den og har en lang garan! på op !l 25 år. Al-

brædder, som har en lang leve!d og ikke kræver meget vedligeholdelse.

tanbeklædning er udført i bambus, da det har lang leve!d og der ﬁndes

ALTANER

meget af det. I naturen vokser bambus en meter i døgnet. Her!l !l kræ-

Boligernes altaner fungerer som en solafskærmning idet, at høj som-

ver det minimal vedligeholdelse, da materialet er stærk i sig selv.

mersol ikke kommer direkte ind i boligerne og overopheder boligerne
sam!dig med, at lav vintersol kommer igennem de store vinduer og
derved danner passiv solopvarmning.

Køkken lejlighedstype 1

Stue lejlighedstype 1

A14-A17

Bad lejlighedstype 1

Penthouse køkken

BÆREDYGTIGE TILTAG

BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED

1 LYSINDFALD

4 TAG

6 VARME

Grundet vinduernes størrelse og placering er rumme-

Boligblok 1 og alle elevatortårne er belagt med sedum. Grøn-

ne i boligerne velbelyste i sådan et omfang, at mindst 10% af gulvarea-

ne tage har en garan! på 25 år, hvorpå fx tagpap kun har 15 år. Her!l er

let får sollys.

de grønne tage en løsning hvorpå der bliver optaget CO2. De#e påvirker

2 VAND

Regnvandet fra taghaverne bliver opsamlet i tagrender hvor-

3 FØRINGSVEJE

Installa!onsskaktene i byggeriet bliver ligesom ba-

deværelserne præfabrikerede for, at sikre et højt kvalitetsniveau. For-

som er et godt bæredyg!gt !ltag, da varme er dyrt, at producere.

naturen posi!vt og er med !l, at skabe et bedre kloaksystem, idet at

7 AFFALDSHÅNDTERING

regnvandet bliver afgivet langsommere.

standere uden for hver hovedindgang. På denne måde kan alle lejlighe-

på de kommer igennem nedløbsrøret. Here$er vil de#e vand blive genbrugt !l toiletskyld.

I boligerne er der anvendt et varmegenvindingssystem,

Alle boligblokke har etableret tre aﬀalds-

der komme af med dagrenova!on, pap og glas, da de enkelte standere
5 VENTILATION

I byggeriet er der valgt et decentralt ven!la!onsan-

har hver deres kategori af aﬀald. De#e aﬀald ender i et midler!digt ma-

læg med et aggregat i hver teknikskakt i de enkelte lejligheder. De#e

gasin under jorden, hvor det bliver presset sammen og dere$er suget

ven!la!onssystem kan styres fra de individuelle boliger. Systemet er

under jorden !l et centralt anlæg, hvor der kommer en lastbil og henter

besparende på CO2 og el.

de forskellige containere hvorpå det bliver kørt !l genbrug.

deling af vand, varme og el !l lejlighederne bliver ført i opklodset gulv.
Ven!la!onen bliver ført i nedhængte lo$er i gang og badeværelse.
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HOVEDTIDSPLAN
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UDBUDSPERIODE

5
LICITATION
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A14-A17

28.08.17 - 28.09.17

29.09.17

KONTRAHERING

02.10.17 - 22.10.17

PROJEKTERING

02.10.17 - 26.01.18

UDFØRELSE

01.02.18 - 01.10.18

