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Nye andelsboliger 
på Lisbjerg Bakke i 

Aarhus

haveHUSENE



VISUALISERING AF FÆLLESHAVEN2



ALLE VISUALISERINGERNE ER VEJLEDENDE. 3

Rig på 
fællesskab og 
mangfoldighed 
– og med miljømæssig omtanke.
Det er Andelsboligforeningen haveHUSENE. 

Her forenes naturens ro og vitalitet med byens urbane liv 
– blot 10 kilometer fra Aarhus City og byens utallige  
muligheder.

Med forskellige boligvarianter tilbyder haveHUSENE nye 
skønne rammer, hvor mangfoldighed og fællesskaber kan 
trives, og naturen blomstre. 

I Andelsboligforeningen haveHUSENE er der plads til alle.



BELIGGENHED

Mellem skov og by
Omgivet af et smukt landskab og med kun 
10 kilometer til Aarhus City ligger haveHUSENE 
unikt placeret på Lisbjerg Bakke. 

Her venter en enestående oplevelse af at bo      
naturnært med kort afstand til det aarhusianske 
by- og kulturliv.

I Lisbjerg forenes natur og urbanitet – og med 
haveHUSENE skabes en smuk ramme omkring det 
gode hverdagsliv.

FOTO: AALSRODE TØMRERFIRMA
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KORT
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INDRE BY

AARHUS

LISBJERSKOLEN

RANDERS VEJ

LISBJERG SKOV

haveHUSENE

EGÅ ENGSØ

LETBANEN

RISSKOV

E45

LYSTRUP

BRABRAND SØ

AROS

AARHUS 
BANEGÅRD



I FÆLLESHAVEN VIL 
BEVARINGSVÆRDIGE 
PLANTER SKABE NÆRHED TIL 
NATUREN OG ÅRSTIDERNES 
SKIFTEN.

I MIDTEN AF FÆLLESHAVEN 
ETABLERES REGNVANDS-
BASSIN, DER SOM ET NATUR-
LIGT VANDLØB BUGTER SIG 
IGENNEM FÆLLESHAVEN. 

6



VISUALISERING AF FÆLLESHAVEN OG BOLIGKARRÉEN 7



ARKITEKTUR
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Urbant
med forstadskvaliteter
Urbane toner præger haveHUSENE og tilfører karakter og 
stemning til kvarteret, men samtidig emmer haveHUSENE af 
forstadskvaliteter med små hyggelige forhaver og grønne 
elementer.

Byggeriet er tegnet af den prisvindende tegnestue TRANSFORM, 
der har til huse i indre Aarhus. De dygtige arkitekter har skabt 
et byggeri, der stråler af arkitektonisk kvalitet. haveHUSENEs 
velkomponerede materialevalg, med en blanding af nedtonede 
og varme materialer, skaber et elegant udtryk, som pati nerer 
smukt og sikrer en tidløs æstetik. 

haveHUSENE vil ligge smukt i Lisbjergs bakkede landskab nu og 
mange år frem i tiden. Og hvem ved? Måske vil byggeriet tjene 
som inspiration for fremtidens arkitekter. 



VISUALISERING AF HAVEHUSENES NORDLIGE FACADERÆKKE (KLYNGE A OG KLYNGE B) 9



10

Rum til 
fællesskab 
og plads til 
natur
Med haveHUSENE bringes andelstankens oprindelige værdier 
om fællesskab, sammenhold og samarbejde ind i nye og 
moderne rammer.

Inspireret af andelstanken og det nære landsbymiljø omfav-
ner haveHUSENE et indre gårdrum. Her skal naturen gro, og 
fællesskaber vokse i en stor fælleshave.

Fælleshaven bliver det naturlige samlingspunkt og 
mødested for beboerne. Et sted, hvor tilfældige møder kan 
opstå, og aktiviteter folde sig ud.

Til at understøtte det gode naboskab og fælleskabet i andels-
boligforeningen opføres et fælleshus i haven. Med fælleshuset 
er der basis for fælles aktiviteter og hyggelige sammenkom-
ster. Måske skal det fælles hus fyldes med kreative værk-
stedsaktiviteter, yoga eller fællessang, eller danne ramme 
om fødselsdagsfejringer og fællesspisninger. Mulighederne er 
mange.

Et gæstehus opføres også i fælleshaven. Gæstehuset er tænkt 
som et lille anneks, hvor besøgende gæster kan overnatte. 

FÆLLESHUS & GÆSTEHUS 

2BYGGEFELT B.07 - LISBJERG

30 PERSONER

BRUTTO AREAL: 73 M2

FÆLLESHUS  (REV. A - 02/06/2020)
1:100

GÆSTEHUS

FÆLLESHUS

1BYGGEFELT B.07 - LISBJERG

BRUTTO AREAL: 36 M2

GÆSTEVÆRELSER (REV. A - 02/06/2020)
1:100
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Gule blødstrøgne teglsten med lys/grå mørtelfuge

Varmebehandlet, savskåret træ

Slidstærke træplanker til tagterrasser

Sortmalede vinduespartier

Egetræskøkken med bordplade i træ, oliebehandlet

Grå belægningstegl ved indgangsstier

Plankegulv af lys egetræ

Indgangsdøre og vinduernes gående partier udføres i egetræ
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INTERIØR OG MATERIALER

haveHUSENE bliver opført i lyse og naturlige 
materialer, og arkitektens kvalitetsorienterede 
materialevalg forener æstetik og hverdags-
funktionalitet. 

Boligerne opføres i en lys facadesten, hvis 
brændte gule nuan cer vil bibringe et natur-
ligt spil og et liv i bebyggelsens murværk. Det 
sortmalede træ på boligernes facader til fører 
en kant og kontrast til de lyse teglsten, imens 
egetræs hoveddøren bringer en varme til byg-
geriet. 

Det tidsløse egetræskøkken inviterer naturens 
egne materialer indenfor og skaber en smuk 
ramme omkring den daglige madlavning. Boli-
gernes store vinduespartier sikrer rummelige 
og lyse opholdsrum, hvorfra der er et skønt kig 
til haveHUSENEs grønne omgivelser. 

Æstetisk 
hverdagsfunktionalitet



INDRETNING
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Rammen om det gode 
hverdagsliv 
I sin indretning og funktionalitet imødekommer boligerne 
en moderne livsstil. 

Boligernes hjerte består af et åbent køkken-alrum*. Til at 
supplere det centrale opholdsrum, er der arbejdet med at 
skabe mere private zoner i boligen. Områder og væ relser, 
hvor den enkelte kan finde ro og slappe af. 

Boligernes indretning skaber derfor en naturlig balance 
mellem fællesskab og individualitet, ro og aktivitet.

* DET ER MULIGT AT TILVÆLGE ET ANDET KØKKEN PÅ EN 
SÆRSKILT AFTALESEDDEL MED ENTREPRENØREN
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TOWNHOUSE, 3 ETAGERTOWNHOUSE, 3 ETAGER

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er vejledende, og at målene kan ændre sig. Plantegningens mål kan desuden variere inden for den enkelte boligtype.

Townhousene er beliggende i boligklynge A, 
B og C. Der findes i alt 8 townhouses (type 

BT02). Prisen for boligtypen varierer 
(se vedlagte prisblad).

STUE 1. SAL 2. SAL

Størrelse: 124-134 kvm.

Værelser: 4

Boligtype: BT02 - 3 etagers rækkehus
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Størrelse: 127-134 kvm.

Værelser: 4

Boligtype: BT03 - 3 etagers rækkehus, 
med spejlet niv. 02

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er vejledende, og at målene kan ændre sig. Plantegningens mål kan desuden variere inden for den enkelte boligtype.

 Townhousene er beliggende i boligklynge D. 
Der findes i alt 4 townhouses (type BT03). 

Prisen for boligtypen varierer 
(se vedlagte prisblad).

STUE 1. SAL 2. SAL

TOWNHOUSE, 3 ETAGER - MED SPEJLET NIVEAU 02



VISUALISERING AF 3 ETAGERS TOWNHOUSE / 2 ETAGERS RÆKKEHUS, STUEPLAN18
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RÆKKEHUS, 2 ETAGER
Størrelse: ca. 90-100 kvm.

Værelser: 3

Boligtype: BT01 - 2 etagers rækkehus

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er vejledende, og at målene kan ændre sig. Plantegningens mål kan desuden variere inden for den enkelte boligtype.

Rækkehusene er beliggende i boligklynge A, B, 
C og D. Der findes i alt 12 rækkehuse. Prisen for 

boligtypen varierer  (se vedlagte prisblad).

STUE 1. SAL
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STUEBOLIG LEJLIGHED, 1. SAL
Størrelse: 92-96 kvm.

Værelser: 3

Boligtype: BT04 - 2 modul lejlighed niv. 00

Størrelse: 99 kvm.

Værelser: 3

Boligtype: BT05 - 2 modul lejlighed niv. 01

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er vejledende, og at målene kan ændre sig. Plantegningens mål kan desuden variere inden for den enkelte boligtype.

Stueboligen er beliggende i boligklynge A og B. 
Der findes i alt 10 stueboliger. Prisen for bolig-

typen varierer (se vedlagte prisblad).

Lejligheden er beliggende i boligklynge A og B. 
Der findes 2 af denne boligtype.
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som køber af en 
medbyg-bolig
får I mulighed for at vælge 
imellem forskellige 
indretninger af boligens 1. sal 
(niveau 2). 

I kan frit vælge en 
indretning og 
et arkitektonisk udtryk,
som passer bedst til jeres 
behov og 
personlige udtryk.

Sæt dit eget præg 
på din nye bolig 

MEDBYG-BOLIG

Som noget helt unikt bliver otte etageboliger sat til 
salg med mulighed for, at I kan sætte jeres eget præg 
på boligens indretning og arkitektur. 

De udvalgte boliger etableres langs den nordlige     
boliggade, og her bliver der mulighed for at skabe 
nogle helt unikke og karakterfulde boliger.

Det nye boligkoncept indebærer den enestående mu-
lighed for, at I kan tage aktivt del i designet af jeres 
nye hjem, så boligen matcher jeres ønsker, behov og 
personlige stil. 
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Sæt dit eget præg 
på din nye bolig 

VISUALISERING AF MEDBYG-BOLIG MED EKSTRA LOFTHØJDE OG HEMS 23
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Størrelse: ca. 136-140 kvm.

Boligtype: BT06 - 2 moduls lejlighed niv 01 
med byggeret

Medbyg-boligerne er beliggende i 
boligklynge A og B. Der findes i alt 8 
medbyg-boliger. Prisen for boligty-
pen varierer  (se vedlagte prisblad).

Indretningen af boligens     
nederste etage (niveau 1) er 
ens for alle tre lejlighedstyper.

Medbyg-boligen er beliggende 
på 1. og 2. sal i bygningen. 

NIVEAU 1

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er 
vejledende, og at målene kan ændre sig. Plantegnin-
gens mål kan desuden variere inden for den enkelte 

boligtype.
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Måske ønsker man som køber at indrette boligens 
øverste etage til et stort arbejdsværelse, et kre-
ativt hobbyrum eller atelier. Eller måske har man 
som køber brug for et ekstra børneværelse, et 
gæsteværelse eller opholdsrum. Her giver med-
byg-boligerne køberne mulighed for at vælge en 
indretning, der passer til den enkeltes behov.

Fælles for alle medbyg-boligerne er, at der fra øverste etage er udgang til bo-
ligens private tagterrasse, hvor man kan nyde det smykke vue over fællesha-
ven. 

Som noget ekstra særligt vil det være muligt at vælge en indretning med eks-
tra lofthøjde på boligens øverste etage. Denne medbyg-bolig opføres med et 
saddeltag, frem for fladt tag som de øvrige andelsboliger i haveHUSENE. For-
uden at skabe et varieret arkitektonisk udtryk, skaber saddeltaget en øget 
lofthøjde. Det giver mulighed for at etablere en hems, som for eksempel kan 
anvendes til en lille hyggekrog eller en kontorplads. 

Plantegninger over de forskellige indretningsmuligheder af boligens niveau 2 
er på vej.

MEDBYG-BOLIG



VISUALISERING AF SITUATIONSPLAN
VISUALISERING AF SITUATIONSPLANVISUALISERING AF REGNVANDSBASSIN I FÆLLESHAVEN26
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BÆREDYGTIGHED

Med 
miljømæssig 

omtanke
Med et grundlæggende ønske om at sikre et bæredygtigt byggeri, er ambitionen, at have-
HUSENE opnår en DGNB-Guld certificering. Så vidt det er muligt, vil der derfor blive priori-
teret byggematerialer, der mindsker byggeriets miljøbelastning, og materialer, som sikrer 
et sundt indeklima i boligerne, vil blive anvendt. For eksempel vil store dele af boligernes 
interiør blive behandlet med svanemærkede produkter.

For at værne om naturens ressourcer vil projektet igennem en række naturtiltag arbejde 
for at bevare og styrke områdets biodiversitet. I udformningen af havearkitekturen vil de 
grønne områder omkring husene tilplantes med naturligt hjemhørende plantearter. Regn-
vand afledes lokalt, og der bruges robuste og bæredygtige materialer, som skaber et byg-
geri, der patinerer smukt og holder mange årtier ud i fremtiden.

For at understøtte en bæredygtig mobilitet vil der blive etableret ladestandere til el-bi-
ler ved haveHUSENEs p-pladser. Ligeledes kan der indarbejdes ladestandere til el-cykler. 
Inspireret af deleøkonomiske initiativer, vil der desuden blive arbejdet på, at beboerne i 
andelsboligforeningen kan råde over et antal dele-elbiler og/eller cykler – med det formål 
at skabe gode betingelser for en mere grøn og miljøbevidst hverdag for beboerne i andels-
boligforeningen.
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ENDELIG 
VEDTAGELSE AF

LOKALPLAN
UDARBEJDELSE AF 

LOKALPLAN

SALGSSTART

SEP./OKT.
2020

TIDSLINJE: PROCES FREM MOD INDFLYTNING

FØRSTE 
SPADESTIK

STIFTELSE AF
ANDELSBOLIG-
FORENINGEN

RESERVATION
AF BOLIGER

Proces frem til indflytning

APRIL
2021

MAJ
2021

FORSOMMER
2021

SOMMER
2021 

INDFLYTNING

SEP. 2020 -
APRIL 2021

3. KVARTAL 
2022

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I TIDSPLANEN, HERUNDER FORSINKELSER AF BYGGERIET. 
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INDFLYTNING

Holdet bag
haveHUSENE

ArkitektProjektudvikler Naturfaglig rådgiver Ejendomsmægler Advokat Finansielle partnere

Bag projektet står et stærkt team af dedikerede 
aktører med stor erfaring og en bred faglig-
hed inden for udvikling af det byggede miljø i            

Danmark.
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Det bemærkes, at dette hæfte ikke er at betragte som en salgsopstilling, men en præsentation af det foreløbi-
ge projekt. Der tages endvidere forbehold for, at alle vidualiseringer indeholdt i denne mappe er vejledende. Det 
færdige byggeri kan derfor afvige fra visualiseringerne. Der tages endvidere forbehold for, at plantegningernes 

angivne mål kan ændre sig i forbindelse med projekteringen af byggeriet. Priserne angivet på det vedlagte prisblad 
er ligeledes vejledende. Prisændringer kan derfor forekomme.       



32

www.havehusene.dk

@havehusene_lisbjerg@haveHUSENE 

home, Aarhus Nord

Tordenskjoldsgade 19
8200 Aarhus N

87424040
634@home.dk  

 

Kontakt

haveHUSENE


