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REGISTRERING
Sted og karakteristik

Kun en kilometers gang fra færgelejet i Nordby ligger 
Realgrunden, som er 2154 m2. 

Grunden er øst-vest vendt og ligger på hjørnet af 
Vestervejen og Niels Engersvej, lige ved siden af Realen i 
et kvarter, som rummer kultur, gamle Fanø-huse, række-
huse og parcelhuse.

Ønsket er et nyt byggeri, der læner sig op ad og taler 
sammen med Realens �ne og detaljerige arkitektur, men 
på en ny og moderne måde. Grunden er et knudepunkt, 
hvor blandede stilarter mødes. 

Der er udover Realen også parcelhuse, tæt-lav byggeri og 
�ne gamle villaer i nærmiljøet, som det nye byggeri skal 
spille sammen med.

 

OVERSIGTSFOTO - stort område

Lu�foto, Nordby

Realen

Rækkehuse på Niels Engersvej

Villaer på Vestervejen

P-plads, miljøstation på Niels Engersvej/
Vestervejen

Niels Engers vej
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AREALER

GRUND
BYGGEFELT

TYPE A (1 PLAN) 2 VÆR. A 60 M² (7)
TYPE B (1 PLAN) 3 VÆR. A 90 M² (5)

TYPE C (1 PLAN) 4 VÆR. A 120 M² (2)
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BYGGELINJE ALT. 3

8
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PARKERING 20 PLADSER (SVARER TIL 1 P/BOLIG).
1425 M² 

STI / KOBLING TIL
LEGEPLADS

IND- OG
UDKØRSEL

RENOVATION

SKUR
GRÆSARMERET 

BELÆGNING

BYGGELINJE ALT. 1

BYGGELINJE ALT. 1 & 3

GRØNT AREAL  828 M2 (KRAV 660 M2)

TYPE B1 (2 PLAN) 3 VÆR. A 90 M² (2) 180 M²

TYPE C1 (2 PLAN) 4 VÆR. A 120 M² (3) 360 M²
TYPE D (2 PLAN) 5 VÆR. A 140 M² (1) 140 M²

6
P-PLADSER

SITUATIONSPLAN
1:200

Byggeriet er en fortolkning af den klassiske karré, hvor 
hjørnet markeres og der skabes et gårdrum. Bebyggelsen 
er i tre etager, men a�rudt af store taghaver og med en 
klar nedtrapning mod villaerne i den nordlige ende af 
grunden. 

Lejlighederne har et stort grønt fælles opholdsområde 
som ligger i forlængelse af legepladsen ved siden af,
lige som der er to store tagterrasser. 

Til hver lejlighed hører også en gårdhave i forlængelse af 
boligen eller en rummelig altan. 
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DISPONERING
Realhuset

Bebyggelsen rummer 20 lejligheder, hver mellem 60 og 
140 m2. 

Store grønne fællesarealer og p-pladser i tilknytning til 
boligerne sikrer en optimal udnyttelse af grunden.

Bygningerne er placeret ideelt i forhold til sol-
orientering. Det betyder at samtlige lejligheder har e�er-
middags- eller a�ensol på altanen eller i haven.

Lejligheder 120 m2 i to plan 3 stk.

Lejligheder 120 m2 i et plan     2 stk.

Lejlighed 140 m2 i to plan 1 stk.

Private udearealer.

Grønt fællesområde.
Lejligheder 90 m2 i to plan 2 stk.

Lejligheder 90 m2 i et plan 5 stk.

Lejligheder 60 m2 i et plan 7 stk.

Forbindelse til legeplads



6

PLANER LEJLIGHEDSTYPER
1:100

Lejlighedsplanerne er bygget op i moduler 

Fælles for alle er en åben planløsning med en lille entre 
eller et bryggers, e�erfulgt af køkken, spiseplads og stue 
som går i et, og hvor værelser og badeværelse ligger i 
forlængelse af hinanden. 

Samtlige lejligheder har en privat have eller en stor altan, 
og de øverste lejligheder har en hems.
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VISUALISERING - SKÆRMTEGL
Set fra krydset ved Niels Engers vej/Vestervejen
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VISUALISERING - SKÆRMTEGL
Set fra krydset ved Niels Engers vej/Vestervejen
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FACADER SKÆRMTEGL
1:200

Facade fra gårdside

Facade fra Vestervejen

Facade fra gårdside
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REFERENCER OG PRINCIPSNIT
1:200

Snittet viser hvordan det nye byggeri højdemæssigt ind-
passer sig konteksten og i særlig grad Realen. 

Respektafstanden til skel, og det grønne gårdrum i be-
byggelsen er med til at skabe lys og lu� mellem 
bygningerne.

Materialemæssigt tænkes byggeriet primært udført i 
skærmtegl - et materiale med stor sto�ighed og rigt far-
vespil i over�aderne. Materialet er testet både i Danmark 
og Tyskland, og det er erklæret særdeles velegnet til, det 
til tider, barske nordiske klima.

Trælameller bryder facaden på udvalgte steder, ligesom 
grøn beplantning indtænkes i projektet. 
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BÆREDYGTIGHED

Arkitekturen skal indeholde adskillige bæredygtige tiltag, 
men i høj grad handler det også om hvordan de kom-
mende beboere bruger huset. 

Der skal indtænkes plads til a�aldssortering, overdække 
så man kan tørre sit tøj ude, store vinduespartier på ud-
valgte steder, så man får dagslys ind i boligen og herved 
minimerer strømforbrug etc. På den måde kan arkitektu-
ren indirekte være med til at reducere det samlede res-
sourceforbrug og skabe et mere bæredygtigt byggeri. 

Derudover skal byggeriet selvfølgelig leve op til gældende 
energikrav og de valgte materialer er gedigne naturmate-
rialer med en lang levetid og høj genanvendelighed.

Udvalgte steder på grunden er indtænkt løsninger, hvor 
regnvandet lokalt kan nedsive, plads til små nyttehaver 
hvis man ønsker det samt områder med 
vildeng, der kan være med til at styrke biodiversiteten i 
nærområdet. Desuden kan indtænkes genbrug i 
belægnings- og skurløsning.
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LOKALPLANEN
Udfordringer

PROJEKTET UDFORDRER LOKALPLANEN PÅ 
FØLGENDE PUNKTER:

- Antallet af parkeringspladser pr. bolig jf. lokalplanen 
§5.4 som foreskriver 1 1/2 p-plads pr. bolig. 
Dette er drø�et med Fanø Kommune, og der er i dette 
hæ�e fremsendt et alternativ hertil (se situationsplan), 
hvor der er lavet 1 p-plads pr. bolig svarende til 
20 p-pladser. Der er prioriteret store grønne fællesarealer 
og et stort skur til cykler mv.

- Fordelingen af bebyggelse i byggefelt 1 og 2, som jf. 
lokalplanen § 7.2 foreskriver en fordeling på 75/25%. 
I fremsendte forslag er bebyggelsesprocenten fordelt ud 
over hele grunden, og er en sammensmeltning af kort-
bilag 2 alternativ 1 og 3 - dog med en klar nedtrapning i 
den nordlige ende, sådan at den omkringliggende skala 
imødeses. 
Den procentvise fordeling er tidligere drø�et med Fanø 
Kommune, og en �eksibilitet i forhold til dette anses for 
værende realistisk qua at man allerede opererer med tre 
forskellige alternativer i lokalplanen, og ikke er fastlåst på 
en de�nitiv fordeling. 

- Materialerne. I lokalplanens § 8.15 foreskrives røde, 
blødstrøgne/håndstrøgne mursten.
Byggeriet er tænkt med facader i skærmtegl. Dette er 
drø�et med Fanø Kommune, og der er fremsendt refe-
rence på Kannikegården i Ribe samt en detaljetegning, 
der viser opbygningen og mødet med tag�aden. 

Maj 2013

75% i 3 1/2 plan

Maj 2013
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25% i 1 1/2 plan
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Vindplade

Lodret afstandsliste, 25 mm
træ eller aluminium

Pantheon Nordic skærmtegl

4 Trælægte 38x57 mm el. 38x73 mm
iht. gældende lovgivning.

5 Montageskrue 
5,0x50 mm, rustfri A2

6 Vandret aluminiumslægte

1

2

3

4

7 Montageskrue m. borespids
4,8x38 mm, rustfri A2

5

6

7

MONTERET PÅ TRÆLÆGTE MONTERET PÅ ALU-LÆGTE

Ca. 95 Ca. 85 25

Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.

Tlf: +45 96520710  Fax: +45 96520111
E-Mail: Teknik@komproment.dk
Web: www.komproment.dk
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SKÆRMTEGL
Detaljer 1:5

Pantheon Nordic - Skærmtegl

Skærmtegl smigskåret mod
hjørneprofil.

Lodret afstandsliste, 25 mm

Hjørneprofil i aluminium.
monteret på afstandslister.

Vandret aluminiumslægte

Pantheon Nordic - Skærmtegl

Hjørneprofil i aluminium.
monteret på afstandslister.

Lodret afstandsliste, 25 mm

Vandret aluminiumslægte

Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.
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Vindplade

Lodret afstandsliste, 25 mm
træ eller aluminium

Pantheon Nordic skærmtegl

4 Trælægte 38x57 mm el. 38x73 mm
iht. gældende lovgivning.

5 Montageskrue 
5,0x50 mm, rustfri A2

6 Vandret aluminiumslægte

1

2

3

4

7 Montageskrue m. borespids
4,8x38 mm, rustfri A2

5

6

7

MONTERET PÅ TRÆLÆGTE MONTERET PÅ ALU-LÆGTE

Ca. 95 Ca. 85 25

Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.

Tlf: +45 96520710  Fax: +45 96520111
E-Mail: Teknik@komproment.dk
Web: www.komproment.dk

Pantheon Nordic

Copyright © Komproment Danish Building Design

Dato:
NOTE: Komproment stiller tegninger til rådighed i den version de er og forefindes. Al brug af tegningerne 
sker på eget ansvar og risiko. Tegningerne opdateres løbende med relevante opdateringer/ændringer på 
vores hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret med ændringerne. Tegningerne stilles til 
rådighed i følgende formater: PDF og DWG. Alle tegninger er vejledende. Der ydes ingen sikkerhed for om 
tegningerne passer til alle formål.

 1 : 5
Lodret snitP-N - 01

12-05-2020

1
6
7

1
6
7

1
6
7

167

167

95

16
5

16
5

165

165

Tilpasset lægte

Fodblik

Skærmtegl

Skærmtegl

Lægte 38 x 73 mm

Afstandsliste 25 mm

Tagpap

Kvartrund tagrende

Montageskrue
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VISUALISERING - SKÆRMTEGL
Koncept
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VISUALISERING - SKÆRMTEGL
Koncept






