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Landsbyen i naturen
     The Village ligger sig i forlængelse af den grønne bramme omkring Tranbjerg. 
Skoven fortsættes ind på grunden, hvor den omkranser bebyggelsen, og boligerne 
ligger i tæt kontakt med naturen. Imellem bebyggelserne skabes grønne kiler, som 
fører overfladevandet til de omkringliggende opsamlingsbassiner. 

The Village er ikke blot en udvidelse af Tranbjerg, men er bindeledet fra Tranbjerg til 
skoven. En landsby i skoven. Her møder skoven byen og skaber grønne landskabelige 
uderum med masser af rekreative kvaliteter for hele byen. 

Referencer på LAR og landskabsprojekter
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Agora, et senior bofællesskab
    Agora Senior Bofælleskabet er boliger med fællesskab i centrum. Boligkonceptet er ud-
viklet af Tetris og flere er allerede opført. Bofællesskabet er bæredygtighedscertificeret med 
DGNB guld. 

Boligerne er placeret omkring et stort overdækket atrium, hvori fællesskabet og de uforplig-
tende mødesteder opstår. Atriumhaven trækker naturen ind til boligen og forlænger 
udesæsonen fra 3 til 9 måneder. Der er fælles faciliteter som fælleslokale med køkken, en 
gæstelejlighed, bibliotek, arbejdsrum og værksted, hvor fællesskabet kan opstå. 

Agora er placeret ud til den grønne kile, og forbinder sig til stinetværket i landskabet. 

vinkel fra model

Illustrationer af Agora
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Kompakte huse i klynger
    Klyngehusene er kompakte familieboliger, der er velegnet som 
den unge families første bolig eller til den ældre generation, hvor 
børnene er fløjet fra reden. Boligerne er optimalt indrettet til den 
lille familie og varierer i størrelserne og mellem 1 og 2 etager. 

Boligerne ligger i klynger, med et indre gårdrum, hvor naboskabet 
er i centrum. Boligerne konstrueres med træbeklædning, således 
at de falder ind i naturen og fortællingen om et hus i skoven. De 
har solvendte udendørs opholdsrum, der vender ud til de grønne 
uderum. Naturen omkranser således boligerne og når helt ind i 
gårdrummet. 

Referencer

vinkel fra model
Situationsplan udsnit



Parcelhuse i skoven
    Parcellerne i the Village er ikke som i almindelige parcelhuskvarterer. Her får man 
ikke blot et hus på en villavej, men et hus i skoven med kontakt til naturen. Grundene 
er velegnet til børnefamilier. Parcellerne findes i forskellige størrelser og dermed også 
med en variation i byggeretter. Der er store parceller på ca. 700 m2, der vil kunne 
bebygges med ca. 210 m2 og små kompaktparceller på ca. 400 m2 , der kan bebygges 
med ca. 120 m2. Disse grunde grænser helt op til naturen, med mulighed for at skabe 
mindre familiehuse med naturen i sin baghave.

Referencer
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AGORA senior boliger 
 
Samlet bebyggelse: 7.685 m²

Singleboliger: 26 stk.

Parboliger: 56 stk.

Klyngehuse: 
 
Samlet bebyggelse: 7.400 m²

Boliger i 2 etager (110 m²): 46 stk.

Boliger i 1 etage (90 m²): 26 stk.

Parcelhuse:
Samlet byggeret: 2.310 m2

Kompaktparceller (120 m²): 7 stk.

Almindelige parceller (210 m²): 7 stk.

Overordnet disponering:  
 
Samlet grundareal ca. 50.000 m² (65.000m²)

Samlet bebyggelse ca. 17.655 m²

Samlet bebyggelsesprocent 35,3 % 

(ved 50.000 m2 grund)

Agora Seniorboliger 82 stk.

Klyngehuse 72 stk.

Parcelhuse: 14 stk

Samlet: 168 boliger

Areal overblik


