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Vision

Sukkervænget
– Et nyt grønt kvarter ved Sakskøbing Sukkerfabrik

Denne mappe indeholder projektbeskrivelse og tegningsmateriale,
der sandsynliggør, hvordan en ny boligbebyggelse kan skabe en ny 
blandet bydel bestående af almene og private boliger i Sukkervænget, 
ved Sakskøbing Sukkerfabrik

Grundejer: Martin Bugge SKibsted

Bygherre: Martin Bugge SKibsted
 Boligselskabet Fjordparken
 Boligkontoret Danmark 
 
Rådgiver: SWECO ARCHITECTS
 SWECO

Med Sukkervænget er det visionen at omdanne det tidligere areal ved Sakskø-
bing sukkerfabrik til et nyt attraktivt og blandet boligområde på kanten mellem 
natur og by. Arealets naturskønne placering op ad sakskøbing Å og med tæt 
forbindelse til de sydliggende skovområder, gør det til et helt særligt sted i 
byen, og tanken er at lave en bebyggelse der omfavner naturen og inviterer den 
indenfor

Projektet tager udgangspunkt i at binde den eksisterende lave by sammen med 
den markante tidligere sukkerfabrik - og derved skabe et nyt sammenhængende 
bykvarter i byen. Kvarteret skal give plads til naturen, men samtidig også bevare og 
gentænke de særlige historiske træk der er på grunden ,til en moderne bebyggelse.

Vores forslag består af et blandet byggeri af både parcel,- række- og etagehuse, 
der tilsammen skaber et dynamisk bykvarter, med boligtilbud for alle. Boligerne er 
alle disponeret omkring indre gårdrum. Størrelsen og placeringen af gårdene vil give 
gunstige kår for udviklingen af det gode naboskab i området. 

Gårdene forbindes til hinanden og til nærområdet med udlagte stier og pladser, og vi 
har bestræbt os på at lave udearealer til både leg, ophold og rekreation. Vi forstærker 
de sociale træk på stedet ved at skabe nye mødesteder, hvor byens borgere og de 

nye beboere kan mødes. 
Særligt markant bliver pladsrummet op til Sakskøbing Å hvor et nyt kvarterhus kan 
etableres og styrke ikke bare bebyggelsen men hele nærområdet fremadrettet. Her 
anlægges et kvarters torv til både hverdag og fest, med tilstødende boldbane og 
opholdsmuligheder langs åløbet.

Som udgangspunkt arbejder vi med et lavt byggeri, der kan indpasses harmonisk 
på stedet og den eksisterende skala som består af villaerne mod nord og vest - men 
sydøst på grunden skaber vi nogle særlige etageboliger i 3-4 etager, der med sit 
udtryk, skaber et særligt slægtskab med sukkerfabrikkens større skala - og derved 
naturligt binder omårdets to særlige identiteter, sammen med hinanden og den om-
rkingliggende natur, der på enkel vis bevæger sig imellem bebyggelserne.
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PROJEKTOMRÅDE

ELLEKILDESKOLE

SUKKERFABRIKKEN

SPORTSOMRÅDE

SAXES ALLÉ

NYKØBINGVEJ

Projektområdet

Læsning af stedet

Inspirationsbilleder fra stedet

Sukkervænget er beskrivelsen for området vest for sakskøbing sukkerfabrik, der 
tidligere har været brugt til bl.a kullager og bassiner til sukkerroe rensning. Idag 
fremstår arealet naturskønt, beliggende mellem Sakskøbing Å mod syd og et fredet 
anlagt sørområde mod nord. Søen er en reminiscens af de oprindelige bassiner. 

Man ankommer til sukkervænget fra Saxes Allé , der er den sekundære vej, der for-
binder Sakskøbing og Rørbæk med hinanden på tværs af Sakskøbing Å. Saxe allé er 
primært defineret af 1-2 etagers muremestervillaer, der alle er opført ca. samtidig 
med etableringen af sukkerfabrikken (1910-1925). 

Når man besøger sukkervænget, bliver man slået af de særlige skalaspring der fore-
kommer på stedet. På den ene side er der de fine mindre muremestervillaer og nyere 
parcelhuse, der ligger solitært på hver deres matrikel - og på den anden side suk-
kerfabrikken, med sin store murede hovedbygning og siloerne. Her er bygningerne 
organisk nærmest vokset sammen over årene, med en særlig selvgroet logik bag sig.

Sukkervænget opleves derfor som et helt særligt sted mellem by og industri. Særligt 
Sukkerfabrikkens siloer og hovedbygningen fra 1969 har en helt særlig arkitektonisk 
tilstedeværelse når man bevæger sig rundt på grunden. Med bygningernes markan-

te tagforme, de murede skorstene og cirkulærer siloer. Bebyggelsen er et godt ek-
sempel på datidens industribyggeri, med sans for detalje og æstetik.

Dertil er der den altid tilstedeværende natur på stedet. Den anlagte sø mod nord, 
med den herlighedsværdi den bringer med sig og Sakskøbing Å mod syd - og tværs 
over grunden finder man spor fra fortiden i form af bl.a. de gamle jerbanespor. 

Sakskøbing sukkerfabrik har haft en stor indflydelse på byens vækst og frem-
gang fra dens etablering i 1911 og op til indstillingen af produktionen i 1991. 
Idag bliver de markante bygninger brugt til erhvervsvirksomhed samt kultu-
relle arrangementer som fx. Lys over Lolland. Fabrikken er således et stærkt 
kulturelt ankerpunkt, der fortsat har stor indflydelse på nærområdet.
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Arktektonisk koncept

Naturen er altid til stede på grunden, med åen mod syd og søen mod nord. Her opleves de 
eksisterende bygninger som perler på en snor langs vandkanten - et træk der kan videre-
bringes til den nye bebyggelse.

Sukkerfabrikkens røde murstensverden står i fin kontrast til områdets ellers grønne ka-
rakter. en meget urban struktur der er ud-og ombygget over årene og derfor i dag fremstår 
næsten selvgroet i karakter.

Det gamle Rørbæk er primært defineret af forstadens skala med fritliggende huse på hver 
deres matrikel  - alt sammen i lille skala hvor naturen mellem husene primært er græsplæ-
ner og hække.

Sukkerfabrikkens store skala er atypisk for nærområdet, men med sin beliggenhed  på 
kanten til de større vildere naturområder, i udkanten af byen - kommer den naturligt til sin 
ret og skaber et særligt fokuspunkt i bybilledet

Fritliggende villaer og parcelhuse

Mod byen er det den lille skala med fritliggende 

bygninger i 1 og 2 etager der definerer områdets 

karakter

Sukkerfabrikken

Mod øst og de større naturområder er det sukker-

fabrikkens større selvgroede industrielle skala der 

definere områdets karakter 

ET NYT DYNAMISK BOLIGKVARTER

Visionen for sukkervænget er at skabe en bebyg-

gesle der forener de to særlige karaktertræk på 

stedet og derved skaber en attraktiv og oplevesrig 

bebyggelse der er tilpasset til stedet. Med stor va-

riation i boligtypologi, bygningshøjde og -udtryk.

BYEN FABRIKKEN

SUKKERVÆNGET

Det arkitektoniske koncept der ligger bag visionen om Sukkervænget omhandler 
det, at forene de forskellige karaktertræk der er på området med hinanden. Mod 
nord og vest er det den gamle forstad til Sakskøbing, Rørbæk vi henter inspiration 
fra. Et områder der er karakteriseret af sine fritliggende villa- og husbebyggelser 
- primært udført i mursten med særlige detaljer omkring dører og i tagudformnin-
gerne - primært fra starten af det 20. århundrede. 

Mod øst er det sukkerfabrikkens særlige arkitektoniske sprog der er karaktergi-
vende. En bebyggelse med rødder tilbage til 1910, som har været om-og udbygget 

et utal af gange, og derved fremstår sammensat i både bygningsudtryk og funkti-
onalitet. Mest karakteristisk er de større bygninger, skorstenene og siloerne - der 
på en og samme gang understreger bebyggelsens særlige forhold som post indu-
stribygning. 

Visionen er at skabe en bebyggelse, der forener de eksisterende forskelligartede 
formsprog og karakterer på stedet. Et helt nyt bydelskvarter, der kigger fremad 
men som samtidig er rodfæstet i områdets helt særlige historiske træk.

Sukkervænget ligger helt særligt, mellem by, industri og natur. Området tænkes Sukkervænget ligger helt særligt, mellem by, industri og natur. Området tænkes 
derfor fremadrettet, at inddrage de forskellige karaktertræk fra hvert naboom-derfor fremadrettet, at inddrage de forskellige karaktertræk fra hvert naboom-
råde og skabe et nyt grønt bydelskvarter der binder den eksisterende by endnu råde og skabe et nyt grønt bydelskvarter der binder den eksisterende by endnu 
mere sammen med sig selv og den omkringliggende naturmere sammen med sig selv og den omkringliggende natur
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Boligerne er disponeret i mindre klynger imellem et fælles adgangsstrøg. Hver 
boligklynge har fælleshaver til ophold og aktivitet. Boligtyperne er sammensat 

så de naturligt vil tiltrække en differentieret beboeregruppe.

1. Projektområdet
Ved at opdele området i mindre byggetomter, sikre vi en skala i bebyggelsen, der tager 
logikken fra sukkerfabrikken og kombinerer den med villabyens skala. Infrastrukturen 
udlægges langs tomternes kanter og skaber forbindelse igennem bebyggelsen.

2. Fællesskabets skala
Bebyggelsen udlægges som åbne gårde, omkring indre gårdrum på en måde så det un-
derstøtter udviklingen af fællesskabet mellem boligerne. Bebyggelserne åbner sig op og 
skaber sti og opholdsforbindelser på tværs igennem bebyggelsen

3. Den blandende by
Mod det centrale rum etableres der punkthuse i op til 4 etager, omkring et indre plads 
strøg. Det mere urbane centrum går i dialog med de vestliggende siloer og skaber et 
slægtsskab mellem sukkerfabrikken og det nye Sukkervænge. De resterende bygninger 
opføres i 1-3 etager, og skaber derved en naturlig sammenhæng i kanterne, med den 
omkringliggende by. til sammen skabes der grundlag for den blandede by, både i skala 
og ejerform. 

4. Den grønne fællesskabsby
Mod Åløbet og søen bevares og udbygges de grønne særegn, som samtidig kan bruges 
rekreativt at kvarterets beboere. De to særlige naturområder forbindes af et grønt stifor-
løb der løber på tværs af grunden - en økokorridor, der samtidig skaber forbindelsesvej 
for flora og fauna på stedet.

NORD

Gentænkningen af stedet

I oplægget til disponeringen af Sukkervænget har vi taget udgangspunkt i at ska-
be en bebyggelse der kan binde villabyens skala sammen med sukkerfabrikkens 
skala og give plads til naturen og det karaktergivende sø- og åforløb.  En grøn 
bebyggelse, der kan skabe sammenhængskraft i den lille men også i den store 
skala - og binde området sammen med resten af byen.

Det har egentligt været et ønske at fuldt ud udnytte lokalplanens muligheder, om 
at bygge i højden - og derved bygge i 4 etager i delområde III. Men en hel bebyg-
gelse i 4 etager i delområdet,  kunne gøre det svært at skabe en attraktiv sammen-
hæng til de andre delområder,  der alle skal holdes i 1-2 etager.

Vi har derfor istedet arbejdet med en varieret bygningshøjde inden for delområdet, 
hvor det at bo i højden sker centralt på stedet  og vi derudover arbejder aktivt på, 
at fortætte bebyggelsen andre steder. Dette gør at vi kan sikre gode opholdsrum 
mellem husene til fællesskaber og samtidig skabe en naturlig sammenhæng til de 
omkringliggende bebyggelser.

Vi har dog set en mulighed i at supplerer den særlige ”Sakskøbingske identitet” 
ved at lave en ny form for punkthuse, der med en særlig tagpprofil skaber en sam-
menhæng til byens andre tårne og sukkerfabrikkens særlige karakteristiske tag-
udformninger

Bebyggelsen opdeles i mindre enklaver omkring det indre gade/vejforløb - hvor 
parkeringen afvikles. Opdelingen skal sikre mindre og bedre fællesskaber hvor det 
gode naboskab kan blomstre. 

De to særlige landskabsrum, Søen og å-forløbet bindes sammen af et indre grønt 
strøg, der også naturligt leder hen til bydelspladserne hvor bebyggelsernes fælles-
hus, kvarterhuset er en aktiv del af naturstrøgets aktiviteter, og danner overgang 
mellem det urbane og det grønne.

Den overordnede idé bag helhedsplanen har været, at skabe en robust og oplevel-
sesrig bebyggelse - i tæt kontakt til naturen, med varieret arkitektur og forpligten-
de fællesskaber. En bebyggelse der kan skabe grobund for den blandende by, med 
ejer- og lejeboliger og en helt særlig natur i både for-og baghave.
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Helhedsplan

Helhedsplanen tager udgangspunkt i visionen om at 
skabe en grøn bynær bebyggelse i pagt med naturen, 
der understøtter tankerne om det gode naboskab og 
det gode liv. En bebyggelse der skaber sammenhæng 
mellem villabyen og fabriksbyen - til et særligt nyt 
bydelskvarter.

Der arbejdes med en nedskalering af fællesskaberne, 
ved at udlægge bebyggelsen i mindre klynger, sam-
menbundet af stiforløb der skaber forbindelse internt 
og eksternt.

Vi forbinder bebyggelsen med den omkringliggende 
by i et sammenhængende stiforløb - der også giver 
adgang til sukkerfabrikken mod øst og de eksisteren-
de bebyggelser mod nord.

Langs vådeområderne etablerer vi supplerende grøn-
ne områder med høj biodiversitet til rekreation og leg 
- og vi forbinder de to grønne områder med hianden 
med udlagte økokorridorer

Parkering afvikles i forbindelse med vejarealerne og i 
mindre parkeringslommer.

Centralt i bebyggelsen udlægges der et fælles kvar-
terstorv, hvor områdets fælleshus, kvarterhuset,  lig-
ger som et hængsel mellem det urbane og det grønne 
miljø.

Mod den kunstige sø skabes der mulighed for at etab-
lerer nogle særlige ”søhuse” på pæle ud i vandet - 
hvis myndighederne tillader det. 

Søhusene ligger med direkte adgang til den mindre 
lagune der er en reminicens fra søens fortid som bas-
sin for sukkerfabrikken.

Bebyggelsen er disponeret med en blanding af ræk-
kehuse, parcelhuse og etageboliger i 1-4 etagers høj-
de. 

Renovation afvikles langs vejarealerne i fælles miljø-
stationer.

Sukkervænget

Situationsplan 1:1.000
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»Det er vigtigt at skabe et sted 
hvor der er plads til alle!«

Lene Rørholt, Formand Sakskøbing boligselskab

Vejledende illustration
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»For de fleste af os er hjemmet fristedet, 
der afspejler, hvem vi er, hvilke ting vi 
lægger vægt på, og hvilke værdier vi står 
for. Mange definerer hjemmet som stedet, 
hvor man slapper af, holder en pause fra 
at planlægge og udføre, smider skoene 
og smækker benene op. Hjemmet er var-
me, sikkerhed og hygge – en fæstning, 
der beskytter mod alt det uforudsigelige 
ude i verden. 

Et hus er en genstand. Men et hjem er en 
tilstand – en relation, et forhold, en forbin-
delse mellem et menneske og en genstand. 
En bolig kan man købe, og vi kan godt tale 
om huse uden at tale om dem, der bor i 
dem. Men taler vi om et hjem, er det altid 
nogens. Et hjem er noget, man gør – noget, 
som man skaber over tid.«

Mark Vacher, Antropolog, ph.d.

Et hjem er noget, man gør

Vejledende illustration,  punkthusene
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Boligvej punkthus Fællesgård stiforløbRækkehus

1. Fællesgårrdene / skovstien
De grønne gårde kan fremstår som selvgroede area-
ler med forbindelsesstier der skaber passage igen-
nem dem.

2. Fælles gårdene / Lysningen
Der kan skabes mindre opholdszoner, centralt i be-
byggelsens gårde, lysninger i den eksisterende vil-
dere vegetation

3. Fællesgårdene / lundene
Langs kanterne af gården kan der etableres mindre 
lunde, med opholdsmuligheder til leg og sammenvær
klippet græs i kontrast til de mere vilde landskabs-
falder i gården

De grønne gårdrum

Artsrigdom handler om det dyre- og planteliv, som findes på jorden - både på 
land og i vand. Biodiversitet er den artsdiversitet, der findes i vores økosystemer, 
herunder svampe, dyr, planter og andre levende organismer. Disse organismer 
lever i en symbiose, hvor de er bruger hinanden og de fysiske omgivelser som 
er til stede. Det er derfor vigtigt at understrege at artsrigdom handler om hele 
økosystemet og intet kan stå alene, da det er synergierne mellem de forskellige 
organismer, som skaber artsrigdommen.

Der er registreret over 80 forskellige dyre- og plantearter i en radius på tre kilome-
ter omkring området, og vi søger med vores projekt at sikre at der stadig er plads 
til disse arter når de nye beboere flytter ind. Der er i lokalområdet fundet flere 
blomstrende urter, som man med fordel kan plante, da disse tiltrækker insekter 
og sommerfugle.

Bebyggelsens disponering skaber nogle unikke muligheder for at skabe et stærkt 
samspil med den allerede eksisterende natur. Beboerne kan selv tilføje nye grøn-
ne oplevelsesrum, der kan udvikle fællesskabet, øge artsrigdommen og bruges 
aktivt til f.eks. indsamling af regnvand. Overordnet set arbejder vi med to slags 
landskab i bebyggelsen:

Nyttelandskabet
Det kommer til udtryk i de nære grønne arealer til boligklyngerne, hvor der bli-
ver plads til fælles såvel som individuelle nyttehaver. Her etablerer vi også 
regnvandsopsamling som en del af den overordnede LAR-strategi på stedet, og 
i forbindelse med større regnskyl har vi udlagt områder i lavere koter, der kan 
oversvømmes i perioder. Gulvkoter holdes højere end terrænet, så der ikke opstår 
skader ved skybrud.

Vild med vilje
Å- og sølandskabets karakter er et opgør med den velfriserede græsplæne. Græs-
set, som normalt er kort, krævende og ensartet året rundt, får nu i stedet lov at 
gro, svaje i vinden og skifte farve med årstiderne. Nye spændende planter kom-
mer helt af sig selv og skaber en rig variation, hvor både plante- og dyreliv tager 
udgangspunkt i de omkringliggende biotopers arter. Landskabet kan stå og po-
pulært sagt passe sig selv.

I samspil med landskabet indarbejdes der fælles miljøanlæg, der placeres tæt på 
vejarealerne for at sikre optimale forhold for renovationsindsamling - med særligt 
fokus på genbrug. Udover miljøstationerne etableres der også mulighed for en 
byttecentral hvor beboerne internt kan skabe en cirkulær bæredygtighed i be-
byggelsen.

Stedets natur - med dets trampestier, blomstereng, ålandskab og søbred - står i 
klar kontrast til det plejede landskab, der dominerer de omkringliggende boliger 
samt sukkerfabrikkens belagte flader. Dette naturpræg, er en identitet vi gerne 
vil tage med ind i den nye bebyggelse. Et mere oplevelsesrigt landskab med fokus 
på artsrigdom.

Landskabs udsnit 1:500

Lanskabs snit 1:500

Inspirationsbilleder, gårdrum

koncept diagrammer
de grønne gårdrum
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»I gårdrummene får naturen lov til
 at komme til sin ret«

Sweco Architects

Vejledende illustration, fra boliggaden



Sukkervænget

KVARTERSHUS
Å-torvet

KVARTERPLADSEN

NORD
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Inspirationsbilleder, belægninger

Fællestorvet ÅløbetFælleshusetboligvejen

Pladser og stræder

Hvor det nære fællesskab udleves i de grønne fællesrum mellem boligerne - ud-
leves det større fællesskab på den centrale kvarterplads. Kvarterpladsen er et 
urbant rum der ligger  omkring de højere punkthuse og med direkte forbindelse til 
kvarterhuset - bebyggelsens fælleshus.

Kvarterpladsen er der hvor naturen møder byen og det opleves i den måde belæg-
ningerne skaber plads til at naturen kan vokse op imellem sig - et særligt sted på 
kanten mellem by og natur. Mod vest etableres der boldbaner til aktivitet og om 
muligt skabes der et trædæk der kan trække livet helt ned til ålandskabet.

Mod det sydvestligste punkthus etableres der en en sekundær bydelsplads med 
plads til udeliv tæt på fælleshuset. 

Landskabet består ikke kun af grønne rum, men også af andre, mere urbane rum, 
hvor der hentes inspiration fra sukkerfabrikkens  stoflige kvalliteter. Her skabes 
der rum til større ophold mellem husene, med belagte overflader der er en forlæn-
gelse af Sukkerfabrikkens særlige karakter.

Landskabs snit 1:500

Lanskabs udsnit 1:500
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»Når byen møder landskabet
sker der noget unikt«

Sweco Architects

Vejledende illustration
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Landskabs snit 1:500

Inspirationsbilleder, Huse ved vand

Søhusene
Punkthus

Søen

Søhusene

Selvom lokalplanen for stedet har bestemt at den eksisterende sø skal bevares, er 
der ikke udstykket nogle retningslinjer for en egentlig beskyttelseslinje man skal 
holde sig inden for, i forbindelse med byggeri - i kontrast til de 20 m respektaf-
stand der er stipuleret omkring åen. 

Dette åbner op for muligheden til at skabe nogle helt særlige boliger langs søens 
østlige bred.

Boligerne tænkes udlagt som rækkehuse på pæle, disponeret omkring et indre 
fælles trædæk, der skaber forbindelse langs søens kant. På udvalgte steder udvi-
des trædækket så der opstår opholdsmuligheder ved vandet.

Selvom søen er menneskeskabt og etableret i forbindelse med sukkerfabrikkens 
virke efter 1954 og derved ikke er et naturligt opstået vådeområde - har den væ-
ret på stedet i næsten 70 år, og er derved blevet en integreret del af områdets 
natur islæt.

Landskabs udsnit 1:500
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»Det at bo ved vandet, midt i byen
er en helt særlig måde at bo på«

Sweco Architects

Vejledende illustration
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Stueplan  1:100

principsnit 1:100

1 plans boligen

Ankomsten sker fra fællesarealet gennem forhaven, som er en gårdhave med fast 
belægning. Det giver optimal tilgængelighed for alle beboere uanset førlighed.

Boligen består af en entré/bryggers, hvorfra der er direkte adgang til husets
køkken samt stue/alrum. Fra stueen er der adgang til en mindre mellemgang hvor 
badeværelse og værelser ligger i forbindelse til hinanden, trukket væk fra fælles-
arealerne

Der udføres nedhængt loft på nær ved stue/alrum, der er åbent til kip. Ventilati-
onsanlæg er placeret over baderum med adgang fra gangen, og der sikres gode 
indblæsningsmuligheder til alle husets rum fra den centrale placering.

Ovenpå værelserne etableres mulighed for opbevaringsrum for husets beboere.

Etplansboligen er indrettet, så den kan beboes af forskellige typer mennesker. 
Traditionelt set vil det ofte være den foretrukne bolig for folk med nedsat førlig-
hed som fx seniorer. Men boligens indretning er fleksibel og kan tilpasses mange 
forskellige livsstile.

Vejledende illustration af  boligen
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Vejledende boligudlæg

1. sal  1:100

Stueplan  1:100

Principsnit 1:100

Vejledende illustration af  boligen

2 plans boligen

Boligen i 2 etager passer til flere behov. De er perfekte til familien med et par børn, 
men også til parret der gerne vil have et stort opholdsareal eller hjemmekontor. Det 
er en bolig med mange muligheder. 

Boligerne er fordelt over to plan samt for- og baghave. Her kan man møde naboen 
og lade børnene lege med de andre børn i bebyggelsen.

I stueetagen er der et bryggers og badeværelse samt køkken/alrum. Førstesalen 
har en mere privat karakter og indeholder værelser samt bad og toilet.

Førstesalen kan indrettes alt efter om man ønsker flere eller færre værelser og 
derved kan boligen vokse med beboernes behov, over tid.

Rækkehuset er en boligform i vækst i disse år. Det attraktive ved egen bolig med 
have kombineret med fællesskabet i en bebyggelse, som kan tilvælges efter be-
hov, har i den grad slået an.
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Stueetage  1:100

1. sal  1:100

Principsnit 1:100

Etageboliger - 3 Plan

Boligerne indrettes med 3 boligetager med hver deres kvaliteter. Stueetagen har 
direkte adgang til privat have mens de øvrige etager har altaner. Dette skaber mu-
lighed for en differentieret beboersammensætning. Nogle mennesker ønsker en 
have og andre vil helst bare have en altan - men her er der plads til alles bolig-
drømme.

Hver etage består af to boliger omkring en opgang med elevator og trappe. Boli-
gerne er som udgangspunkt indrettet som større 2 værelses boliger, men de kan 
udbygges til at være 3 værelses ved opsætningen af en ekstra væg.

Dette sikre en fleksibilitet fremadrettet hvor man kan bo på mange forskellige må-
der, inden for de samme kvadratmeter.

Boliger med øget tilgængelighed er der høj efterspørgsel på - en bolig hvor man 
kan bo hvis man fx. har nedsat førelighed - hvor man gerne vil bo med kik over 
skov og å, men ikke længere kan gå på trapper eller orker at pleje en privat have.
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1. Sal  1:100

principsnit 1:100

Punkthus

Punkthusene er udformet så de opleves forskelligt alt efter hvilken vinkel du ser 
dem fra. deres karakteristiske gavlmotiver skaber en særlig identitet for byggeri-
erne og sikre samtidig at de ikke forekommer for bombastiske.

De indgår naturligt i bebyggelsesplanen centralt i bebyggelsen og skaber på den 
ene side variation i de gårdbebyggelser de er en del af - men mod torvet skaber de 
en mere urban oplevelse når man ser dem samlet.

Hvert punkthus består af 4 lejligheder, men varierer i højden fra 3-4 etager, hvilket 
igen hjælper til at nedbryde skalaen og indpasse den med de omkringliggende 
mindre byggerier.

Boligerne består af en blanding af 3-4 rums boliger, der kan justeres fremadrettet. 
alle med særlige kik over landskabet og lys fra flere verdenshjørner

Punkthusene er en sammenbygning af flere forskellige boliger, samlet omkring 
et vertikalt fællesskab, trapperummet. Trapperummet danner en uformel ramme 
om det tilfældige møde i hverdgaen, hvor man man møder naboen når man kom-
mer og går.
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»Den blandede by 
er den gode by«

Sweco architects

Vejledende illustration
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Søen punkthus Kvarterplads KvartershusSøhuseneGrønt gårdrumetplanshus åløbet

Sukkkerfabrikken boliggården boliggårdenboligvej boligsti boliggården Længdesnit 1:750 

Tværsnit 1:750 

Sukkervænget  henter inspiration fra de omkringliggende bebyggelser, både villaernes indi-
vidualitet og sukkerfabrikkens store sammenhængende skala, fortolket i et moderne forms-
prog, så resultatet bliver en varieret bebyggelse, der er både klassisk og moderne.

Vi har arbejdet med forskellige tagprofiler, der er typisk for området: Saddeltaget, tage med 
forskudt kip og det særlige gavlmotiv man ser på frontspice og andre bygningslementer.

Tagprofilerne bliver således et særligt karakteristika for bebyggelsen, hvor der skabes varie-
rede facadeforløb mod både gård og haverum, hvor tagets nedtrapninger skaber en behage-
lig oplevelse af husets skala mod omgivelserne, selv i de højere punkthuse. Ligeledes er der 
også særlige rumligheder indendørs med åbne rum til kip. 

I gårdrummet fokuserer vi på dialogen mellem beboerne, og derfor er der mod fællesarealer-
ne skabt en større transparens med glaspartier, der signalerer, at bygningen er en integreret 
del af fællesskabet. Mod de mere private haverum er det en mindre transparent facade, der 
møder omverdenen. Her signaleres en større privathed og mulighed for at trække sig tilbage. 
Fra alle boligens rum er der mulighed for at skabe direkte kontakt til udearealerne. Det øger 
interaktionen med omverdenen og bidrager til at udvikle og vedligeholde fællesskabet nu og 
fremover.

Facaderne består af gode gedigne materialer, der har en høj patineringsgrad med et minimalt 
vedligeholdelsesbehov. Det betyder, at bebyggelsen vil fremstå kvalitetsfuld og smuk ved 
opførelsen og kun bliver smukkere med årene.

En god bebyggelse er en oplevelsesrig bebyggelse. Særligt i bygningernes fa-
cadeudtryk er det muligt at stimulere oplevelsen af bebyggelsen og dermed øge 
glæden ved området, bygningernes indbyrdes samspil og skala.

Identitet og kvalitet
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Jævndøgn kl 16.00

Sommer kl 16.00

Jævndøgn kl 12.00

Sommer kl 12.00

Jævndøgn kl 09.00

Sommer kl 09.00 SKIFERTEGL TRÆ: VARMEBEHANDLET FYRZINK BEKLÆDNING

Skyggediagrammer

Skyggediagrammerne er vist på jævndøgn (september og marts) samt sommer 
(juli) da det er her skyggerne giver det bedste pejlemærke ift. skyggegener over 
året.

Når man disponerere en bebyggelse med boliger i højden, er det vigtigt at have 
fokus på at de ikke skaber skyggegener for de eksisterende naboer eller for be-
byggelsen som helhed, derfor er der udført skyggediagrammer som et led i at 
kvalitetsteste disponeringen

Materialer

I valg af materialer til Sukkervænget har vi fokuseret på at anvende enkle, men 
robuste materialer med lavt vedligehold og med høj patineringsgrad. Totaløkono-
misk giver det også god mening og sikrer en attraktiv bebyggelse nu og i fremtiden 
– både indvendigt og udvendigt.

Vi arbejder primært med en blanding af tegl, træ og pladebeklædning for at skabe 
så oplevelsesrig en bebyggelse som muligt, samtidig med at bebyggelsens udtryk 
samlet set fremstår helstøbt og enkelt. Teglen er et naturligt, langtidsholdbart og 
gedigent byggemateriale, og som samtidig har ekstremt gode egenskaber i forhold 
til vejr, vind og brand. Det skaber også et tilhørsforhold til næromårdets mureme-
ster villaer og sukkerfabrikkens hovedbygning. 

Vi har valgt en tegl med et gult/gråligt udseende, så bygningerne fremstår lette, 
og lyset vil blive let reflekteret i teglens lyse overflade - dette vil fremstå som en 
kontrast til den ellers dominerende røde farve der findes på teglen i nærområ-
det og derved skabe en naturlig egenart for bebyggelsen. Nogle af bebyggelsens 

bygninger tænkes udført i træ, udfra et bæredygtigt perspektiv. Træ er det eneste 
materiale der lagrer C02. Det betyder at træbyggeri faktisk kan være med til at re-
ducere CO2 aftrykket for det byggede miljø. Tanken om at bruge træ i facaden kan 
virke uhensigtsmæssig - i hvert fald fra et driftsmæssigt synspunkt - men disse 
er tænkt som Thermowood eller Superwood, som er træ med et ekstremt lavt ved-
ligehold. Træet er blevet behandlet, så dets organiske dele er fjernet og er derfor 
særdeles modstandsdygtigt mod råd og svampe. Træet vil efter ca. et år - hvis det 
får sol - fremstå smukt sølvgråt.

De udendørs skure i fællesskabet udføres i træ og med grønne tage. De grønne 
tage er indtænkt som en del af LAR-strategien og øger også biodiversiteten i om-
rådet. Tagene anlægges som ekstensive grønne tage med sedum, græsser og tør-
ketålende urter. Over året vil de skifte farve fra grønne til røde alt efter årstid og 
vandmægde

Gode materialer giver en god sanselig oplevelse på stedet og øger oplevelsesvær-
dien ved området. Samtidig sender det et signal til omverdenen om, at det her er 
et dejligt sted at bo.sstile.
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En del af den bæredygtige strategi er at binde bebyggelsen op på FN's verdensmål. 
Her forpligter vi os til at arbejde med de 7 mål vi mener skaber værdi i projektet.

»Det gælder om at tænke 
holistisk og indarbejde de 

tiltag, der giver bedst mulig 
mening for bebyggelsen«

KANT ARKITEKTER

/ Jordbalance
Udgravet jord genanvendes som 

rekreative jordhøje..

/ LAR
Regnvand ledes fra hustage og overflader hen til regnvandsbassiner og -søer, der 

bliver omdrejningspunkterne i de grønne gårde.

Ved skybrud bruges vejarealet som ekstra forsinkelsesbassin.

/ Biodiversitet
Der tilføres nye floraarter, der kan øge biodiversi-

teten på stedet. Bærbuske og nyttetræer vil bl.a. 

øge fremkomsten og diversiteten af faunaen på 

stedet. Der tages udgangspunkt i de lokale arter 

for området.

/ Byttecentral
Som en del af en cirkulær økonomi 

indrettes der plads til byttecentral 

for lokalområdet i forbindelse med 

fælleshuset

/ Mangfoldighed
Forskelligartede boligudformninger sikrer en diversitet i beboersam-

mensætningen, der stimulerer den sociale bæredygtighed.

/ LCA
Materialevalget er valgt ud fra, at 

det kan genanvendes i fremtiden.

Bæredygtighedskoncept

Bæredygtighed

Bæredygtighedsstrategien i bebyggelsesplanen er en helhedsorienteret tilgang, der tager 
afsat i DGNB*-kvaliteter og -kriterier, og somn aktivt balancerer værdien af delaspekterne 
for at opnå størst mulig helhedsorienteret værdi for bebyggelsen. For at skabe mest muligt 
fokus og værdi har vi her udvalgt nogle hovedområder i vores bærdygtighedsstrategi, som 
vi har ekstra fokus på.

Regnvandshåndtering: Med klimaforandringerne stilles stadig større krav til nødvendig-
heden for udviklingen af en klimatilpasset arkitektur herunder særligt håndteringen af de 
øgede regnmængder. I projektet bruger vi vores grønne områder aktivt til regnvandsforsin-
kelse og regnvandsopbevaring i perioder med større skybrud. Arealerne indgår som en del 
af de rekreative arealer, hvor vandets tilstedeværelse skaber ny brugsværdi for arealerne. 

Artsmangfoldighed: De grønne landskabsrum indgår også i en strategi for at øge biodiver-
siteten på stedet og tiltrække nye plante- og dyrearter.

Mangfoldighed: Med et varieret boligudbud har vi skabt god grobund for at styrke den 
sociale bæredygtighed ved at tiltrække en større diversitet i de kommende beboere. Det 
fremmer mangfoldigheden og den sociale bæredygtighed fremadrettet.

Levetidsomkostninger (LCC): Ved at arbejde i gode materialer med lav og ingen vedlige-
hold samt med boliger, der enkelt kan omdannes til tilgængelighedsboliger, øger vi den 
økonomiske bæredygtighed i projektet. Det skaber ikke bare en attraktiv bebyggelse over 
tid, men sikrer også, at boligerne altid kan tilpasses ændrede målgrupper.

Jordbalance: I arbejdet med at etablere tilgængelighed på området genbruges over-
skudsjorden på grunden. Målet er at skabe balance mellem den jordmængde, der udtages 
i forbindelse med nybyggeriet, og den jordmængde der benyttes til opbygning af det til-
passede nærliggende terræn. Mulig uforurenet jord ønskes genanvendt på grunden i det 
omfang, det er muligt.

Bæredygtighed handler ikke kun om energibesparelser, men også om udvikling, 
samarbejde, adfærd, levevis, klimatilpasning, vand, genbrug etc. Det gælder om 
at tænke holistisk og indarbejde de tiltag, der giver bedst mulig mening for bebyg-
gelsen.
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40% af etagearealet
Privat

60% af etagearealet
Alment

20% af etagearealet
Privat

80% af etagearealet
Alment

50% af etagearealet
Privat

50% af etagearealet
Alment

Scenarier

Den blandede by står højt på dagsordenen i mange kommuner - og det er ikke alene af 
sociale hensyn. Økonomisk set er den blandede by også det bedste udgangspunkt for pro-
duktivitet og vækst. Det konkluderer en rapport fra Copenhagen Economics  som regnes for 
at være Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthus.

Udover de samfundsmæssige fordele er det også en effektiv måde, hvorpå man kan sikre 
en oplevelsesrig og dynamisk by, hvor forskellige boligformer skaber en variation i boligfor-
mer og -udtryk. Netop forskelligheden er en vigtig pointe i Sukkervænget. Vi er forskellige,
og vi vil gerne bo forskelligt. Nogen higer efter have og udeliv, andre foretrækker en altan-
kasse. Nogen søger en bolig med mange rum, andre tiltrækkes af boliger med særlige rum-
ligheder. Nogen vil gerne afskærme sig mod indkik udefra med f.eks. film eller gardiner, 
mens andre nyder at være tæt på byens rum. 

Nogen drømmer om hus, andre om lejlighed - men alle fortjener en bolig de kan se sig selv 
i nu - og i fremtiden. Derfor har vi udarbejdet en varieret boligsammensætning til Sukker-
vænget, så vi kan tilrække et bredt udsnit af beboere. Vi mener, at variationen i boligud-
buddet kan være med til at skabe en blandet beboersammensætning, der på sigt vil sikre, 
at det gode fællesskab vil blomstre i bebyggelsen.
I projektet arbejder vi med en blanding af almene og private boliger - i forskellige scenarier, 
alt efter hvilket forhold mellem ejerformerne man ønsker og hvordan man ser dem dispo-
neret.

Scenarierne er kun oplæg til en diskussion omkring hvordan man ser den optimale blande-
de by, i et område som sukkervænget. de tre scenarier er:

20/80 - en fortrinsvis almen bebyggelse, med 80% almene boliger og 20% private boliger 

40/60 - en mere blandet bebyggelse med 60% almene boliger og 40% private boliger

50/50 - en ligeværdig bebyggelse med 50% almene boliger og 50% private boliger

BEBYGGELSESPROCENT OG GRUNDENS UDNYTTELSE
Selvom grundens størrelse i teorien giver mulighed for en bebyggelse på omkring 22.000 
m2 består ca 1/3 af grunden af arealer der ikke kan bebygges. Disse værende søens areal, 
inden for å-beskyttelseslinjen og de eksisterende vejarealer. Regnes disse med vil den 
reelle bebyggelsesprocent være + 50% - som vil kræve en forholdsvis tæt bebyggelse. 

Disse arealer er derfor fratrukket det samlede grundareal og vi foreslår at lave en bebyggel-
se der har en bebyggelsesprocent på 35% af alle bygbare arealer - for at sikre en bebyggel-
se der opleves attraktiv og åben.

Dette svare ialt til ca. 15.000 etagemeter og ca. 165 boliger.

Den blandede by er den gode by. Her bor høj som lav dør om dør. Det skaber større forståelse 
for forskelligheder, sammenhold på tværs og et levende bybillede. Vi kan sikre den blan-
dede by ved at skabe forskellige boformer til forskellige mennesker, så der bliver plads til 
alle - og så kan det være en økonomisk gevinst for samfundet.

Scenarie A:
20/80

Scenarie B:
40/60

Scenarie C:

50/50

Antal boliger

28.stk

Antal boliger

Privat

Antal boliger

133.stk

53.stk

Alment

28.stk

165.stk

Privat

Total

Privat

Samlet areal

98.stk

Del

133.stk

3.157 m2

Alment

20%

Alment

11.851 m2

165.stk

80%

165.stk

15.008 m2 Total100% m2

Total

Samlet areal

Samlet areal

Del

Del

6.092 m2

3.157 m2

40%

50%

8.916 m2

11.851 m2

60%

50%

15.008 m2

15.008 m2

100% m2

100% m2
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Bebyggelsesdiagram

Parcelhuse 2 plan etageboliger

2 plan rækkehuse PunkthusFælleshus

Bebyggelsestypologi

Parcelhuse

Et-plans rækkehuse

1 1/2 plan etageboliger

Søhusene

2 plan etageboliger

2 plan rækkehuse

2 1/2 plan etageboliger

Punkthus

Fælleshus

TOTAL

TOTAL

Grundareal

Bebyggelsesprocent 

Antal

5. stk

18. stk

15. stk

10. stk

11. stk

16. stk

4. stk

4. stk

1. stk

83. stk

Antal boliger

5.stk

18.stk

30.stk

10.stk

22.stk

16.stk

12.stk

52.stk

165.stk

Samlet arealAreal

750 m2

1.602 m2

2.400 m2

1.250 m2

1.958 m2

1.424 m2

996 m2

4.628 m2

200 m2

15.008 m2

15.208 m2

42.509 m2

35%

150 m2

89 m2

80 m2

125 m2

89 m2

89 m2

83 m2

89 m2

200 m2

gns. 90 m2

Antal parkering

10 stk.

27 stk.

45 stk.

15 stk.

33 stk.

24 stk.

12 stk.

52 stk.

208 stk.

Et-plans rækkehuse

1 1/2 plan etageboliger 2 1/2 plan etageboliger

Søhusene

Arealudlæg 
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