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Det er ønsket med dette visionsprojekt at skabe 
en miljømæssig, social og økonomisk bæredyg-
tig boligbebyggelse for ældre i og omkring Løgten. 
Ambitionen er at følge den igangværende temaplan                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
vedr. nye bebyggelsesområder i Aarhus Kommune 
og derigennem inddrage landbrugsjord til et ny bol-
igområde. Projektet vil placere sig i Løgtens vestlige 
ende mod Vorre by, hvor vi fortsat ønsker at bevare og 
integrere os op ad et grønt bælte af landbrugsjord. Det 
påtænkte grundstykke indgår under matrikelnr. 3a med 
et samlet grundareal på 48.000 m2 (4,8 hektar), som 
på nuværende tidspunkt er udlagt som perspektivom-
råde. 

Vores overordnede intention er at skabe en bebyg-
gelsen der formår at forbedre byens eksisterende 
infrastruktur, skabe inspirerende rammer for et aktivt 
fritidsliv og bidrage til et stærkt lokalt engagement 
samt et givende fællesskab. Vi mener at en placering 
af et ældre bofællesskab netop her, både er til gavn for 
kommunens overordnede udviklingsplan, giver et pos-
itivt bidrag til det nære lokalområde og er til fordel for 
den planlagte brugergruppe. Argumenterne for dette 
vil vi gennemgå i den kommende tekst. 

Med en central placering mellem Djurslands mange 
kultur- og naturseværdigheder og Aarhus’ pulserende 

liv placerer Løgten sig på en bakket skråning med udsigt 
over Aarhusbugten. På den måde kan Løgten anses 
som det perfekte hængsel for dem som både ønsker at 
bo nær byen og tæt på naturen. Byens infrastruktur by-
der både på overskuelige afstande for gående og gode 
transportforbindelser i for form af gode busforbindels-
er, en letbane station og den nærtliggende Grenåvej få 
kilometer derfra. 

Denne specifikke grund ligger op ad Løgtens vestlige 
boligkvarterer med kun 0,5 km til Løgtens mange 
indkøbsmuligheder. På den østlige side af Løgten ligger 
havet små 3 km væk som nabo til store naturområder 
med skov. Grunden er hævet over Løgten by, og giver 
masser af muligheden for at skabe lange kig ud over 
Løgten by, landskabet, havet og Kaløvig. 

Området skal i sin helhed værne om og forfinet nav-
igere i spændingsfeltet mellem beboernes privatliv 
og deres mulighed for socialisering og sammenhold. 
Derfor er der i den skitserede planlægning lagt stor 
vægt på en spændende og naturpræget infrastruktur 
med hyggelige stisystemer der gennem fællesarealerne 
bevæger sig i det kuperede terræn mellem boligklynger 
og fælleshus. Disse områder har til formål at bidrage 
til et godt og sundt hverdagsliv, hvor det at motionere 
bliver overskuelig og let tilgængeligt. Bebyggelserne 
integrerer sig i det naturlige skrånende terræn hvor 

forskydninger og rumlig variation sikrer boligernes in-
teressante udkigsforhold og optimale forhold i forhold 
til sol og vind. 

Ældre er i dag generelt set mere friske og med større 
livslyst end nogensinde før. Derfor er det også den 
arkitektoniske intention at skabe rammer om et aktivt 
seniorliv for dem hvor børnene er flyttet hjemmefra 
og som nu har tiden, ressourcerne og lysten til at være 
en del af et større fællesskab og stifte nye venskaber. 
Undersøgelser fra VIVE viser at flere end 80.000 ældre 
i dag drømmer om at flytte i et seniorbofællesskab. 
Dette med et ønske om færre kvadratmeter, mindre 
havearbejde, mere fællesskab og adgang til natur og 
by. Denne ældre i sin tredje alder med et ønske om 
tættere kontakt til Aarhus by er vores primære mål-
gruppe. 

I det store fællesskab omfavner boligklynger mindre 
bofællesskaber. Her deler omtrent 11 boliger et går-
drum med fælles aktiviteter som: vaskeri, rekreative 
områder, nyttehave, en hyggelig fælles pejsestue 
og et mindre træningsanlæg. - Alle elementer som 
vil kunne bidrage til at brugerne kan mødes i deres 
daglige gøremål og socialisere sig på kryds og tværs. 
Gårdrummene omfavnes af de private boliger som 
enkelte steder varierer i størrelse så både den enlige, 
de i parforhold og dem som behøver et ekstra rum 

til børnebørnene, har den plads de behøver. På klyn-
gernes yderside har hver bolig tilmed sin egen private 
terrasse med udsigt til de landskabelige fællesområder.

Arkitekturen skal spille sammen med naturen, der 
ønskes derfor også et materialevalg som naturligt 
integrerer sig med områdets mange grønne arealer, 
hvorfor vi fortrinsvis ønsker at benytte os af FSC certifi-
ceret træbeklædning. Løgten Senior bo skal byde på et 
alternativ til de boformer som byen på nuværende tid-
spunkt tilbyder og det er i netop den bestræbelse at vi 
ønsker at lade en DNGB-certificering ligge til grund for 
en bebygget bæredygtighed der følger vores generelle 
sociale, økonomiske og miljømæssige grønne ambition. 

Da vi er bevidste om at et projekt af denne størrelse 
vil kunne få en stor og afgørende rolle for Løgten by’s 
sociale og praktiske infrastruktur, har vi et stort ønske 
om at indgå i tæt dialog med lokalbyområdet samt 
foreninger om, hvordan vi på bedst mulig måde kan 
bidrage til at Løgten bliver et endnu bedre sted at bo 
og have sin daglige gang.  
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MÅLGRUPPEN

Overskud
Den nuværende og kommende generation af ældre er 
vokset op med velfærdsamfundet, og har været med til 
at skabe det. De fleste har tjent gode penge på deres 
boligs prisudvikling og har nu luft i økonomien. 
 
De lever i den såkaldte ’tredje alder’, og er raske og ak-
tive i mange år endnu.

De har arbejdet hele livet, og det er nu deres tur til at 
nyde tilværelsen og med det, er der en stor trang til at 
være social, leve sundt og aktivt.

De har ikke hjemmeboende børn længere og ønsker nu 
at bestemme over deres eget liv og dyrke deres inter-
esser. 

De er velinformerede og intereserede i at udvikle sig og 
lære mere. De er glade for at motionere og er åbne for 
at prøve nye aktiviteter. 

Desuden viser mange gennem deres holdninger og ad-
færd, at de er ganske miljøorienterede.

Undersøgelser viser at flere seniorer drømmer om færre 
m2, mindre havearbejde, mere fællesskab og adgang til 
natur og by. 
(Kilde: SFI og Methods/Petersen)

- Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i 
alt ca. 7.000 boliger i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 
personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse 
fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at 
flytte i seniorbofællesskab.

- I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

(Kilde: Realdania)
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Bofællesskaberne

Fællesskabet er i fokus, men pladsen til at være sig selv 
er lige så vigtig. 
Man skal fortsat kunne prioritere familie og andre ven-
ner og sig selv ikke mindst. 

Fællesskaberne har det ofte bedst, hvis de er håndgri-
belige og overskuelige. Bliver de for store, mister vi let 
følelsen af samhørighed og ansvar.

Tanken er, at der skal være plads til forskellige former 
og skalaer af sociale aktiviteter - helt ned til den private 
bolig. 

Arkitekturen skal samle folks private boliger om en 
fælles socialt rum - det kunne være et lukket gård-rum, 
der skaber en samhørighed i bofællesskabet. 

Hvert bofællesskab kan derved få et intimt fælles-skab i 
bofællesskaberne. 

Fællesområderne i bofællesskaberne kan indeholde 
et mindre køkken, gæsteværelse, tv-stue, rekreations 
niche / fordybelseszone og en udendørs solgård.

De enkelte private boliger skal i sit formsprog være en 

nyfortolkning af en klassisk hustypologi. Derved opnår 
vi en bolig, der signalerer noget hyggeligt, trygt og 
hjemligt, og samtidig ikke differencer sig for meget fra 
den klassiske opfattelse at hvordan et hus skal se ud. 
Det er vigtigt, at bofællesskaberne holdes i en menne-
skelig skala hvor bebyggelsen skaber variationer i en 
tæt-lav bebyggelse. 

Der vil være brug for små boliger til enlige, lidt større 
boliger til par, samt “store” boliger til dem der har brug 
for lidt ekstra plads.
Fælles for alle boligerne er dog, at de skal være kompa-

kte, funktionelle, og at de kun indeholder de faciliteter, 
der bruges i hverdagen. Gæsteværelser, kontor og 
andet der kun benyttes lejlighedsvist, kunne placeres i 
fællesområder.

Man kunne arbejde med en overdækket forbindelse 
mellem de enkelte boliger og det fælles gårdrum, og 
over til et større fælleshus. Derved vil det være muligt 
at gå tørfodet mellem de forskellige aktivitetsområder.
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DIAGRAM UDSIGT

UDSIGT

SITUATIONSPLAN -  DIAGRAMMER

Naturen og det sociale, gode liv 
er de bærende elementer i denne 
nye bydel, og derfor er det oplagt 
at landskabet og stisystemerne, 
binder bydelen sammen og danner 
naturoplevelser og skabe interak-
tion.

Grunden skråner sig kuperet ned 
mod Løgten.
Dette er et fuldstændigt unikt 
afsæt for bydelen, og skal i høj grad 
udnyttes til at skabe en bydel med 
fine kig mod natur og vand.

Den store mængde fælles, 
grønne naturarealer
skal opfordre til et socialt og 
aktivt liv, og de private områder 
bliver begrænset til den enkelte 
bolig. 
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Fælleshuse

Fællesskabet trives bedst, når det ikke er noget, der 
forventes af andre, men derimod står som et tillok-
kende dagligt alternativ.

På strategisk vigtige steder placeres sociale    tyn-
gdepunkter. 

Dette skal være bygninger der rummer fælles- aktiv-
iteter, så som en café, festlokaler, bibliotek, fordy-
belsesrum, bogcafé, fitness, svømmehal, sauna, 
værksted, ekstra opbevaringsrum, fælles køkken, 
kontorfællesskab og udkigspunkter.

De gode rammer for den sociale interaktion skal 
tænkes ind i dagligdagens aktiviteter, så det ikke 
kun er noget der foregår til festlige lejligheder og 
sportaktiviteter.

Fælleshuset må gerne differentiere sig fra bofæl-
lesskaberne i materialer, højde og form.
Derved kan fælleshusene tydeliggøre deres sociale 
funktion, og være socialt tiltrækningspunkt.

Fælleshusene kan med fordel være transparente 
bygninger, der synliggør de sociale aktiviteter, og 
derved lokker flere til. 

Fælleshuset kan med fordel placeres på grundens 
højeste punkt, så man både får et fælles view over 
området og samtidig iscenesætter fællesarkivi-
teterne som den bærende skyrke i bydelen. 

Vi ønsker at arbejde med et ovalt formsprog i denne 
bygning, da den runde form er ens for alle og ikke 
har nogen bagside. Derved kan bygningen også dif-
ferentiere sig fra de omkringliggende bofællesska-
ber. 

FÆLLESKØKKEN

TRÆNINGSFACILITETER

CAFÈ OG PEJSESTUE

PLADS TIL 
GENERATIONER PÅ TVÆRS




