
BEBOERDREVET, BÆREDYGTIGT PROJEKTBYGGERI PÅ SØNDRE HAVN



Fællesbyg Køge Kyst

Vi er 

• Et byggefællesskab

• En forening, der skal være bygherre for 

en boligkarré med 41 ejerlejligheder

• Kun kommende beboere kan blive 

medlemmer

• Vores egen developer



Fællesbyg Køge Kyst

Vi arbejder tæt sammen med 

• Køge Kyst, der har stillet en grund til 

rådighed for projektet. Vi arbejder 

endvidere tæt sammen med 

• arkitektfirmaet Vandkunsten

• Selskabet for Billige Boliger, der giver 

vejledning

• Køge kommune – grøn konsulent, bl.a
procesvejledning 





Vision
Vi ønsker en spændende boligkarré af høj arkitektonisk værdi, som afspejler den 

åbenhed og mangfoldighed, som beboerne repræsenterer.

Vi er interesserede i, at boligkarréen appellerer til såvel unge, børnefamilier, 

midaldrende som seniorer.

Vi ønsker en grøn og bæredygtig bygning, hvor der er valgt allergivenlige materialer 

og intelligente tekniske løsninger, og hvor alternativ energi og genanvendelse er 

tænkt ind i konkrete løsninger. De tekniske løsninger skal være økonomisk 

forsvarlige og velafprøvede.

Vi tilstræber en billig byggeproces og et byggeri, der er billigt i drift. 

Der lægges vægt på en høj grad af fællesskab i form af fælles aktiviteter og 

fællesrum ude såvel som inde i bygningen.

Der arbejdes generelt med principper og rammer og stilles ikke mange detaljerede 

ultimative krav til arkitekterne, så de kan komme med løsninger, der udnytter 

bygge- og boligarealet bedst muligt, og vi udnytter deres og andre fageksperters 

viden om materialer m.m.



Krav til Byggeriet

Bæredygtighed
 Allergivenlige byggematerialer
 Høj kvalitet og holdbarhed
 Godt indeklima
 God støj-isolering til naboer
 Velafprøvede grønne tekniske løsninger, 

f.eks. opsamling af regnvand, lys 
censorer, 

 Solceller 

Udendørs
 Fælles tagterrasser
 Altaner eller terrasser til alle
 Drivhus/Orangeri 
 Grill-plads
 Beplantning med træer, frugttræer og 

bærbuske.

Kareen
 Depotrum uden for lejligheden

Boliger
 Størrelse fra 79-144 m2 
 Fleksibilitet med hensyn til indretning af 

skillerum
 Mest muligt lys indfald
 Bad i nærhed af soveværelse
 Gulvvarme

Parkering
 1 kælderparkeringsplads per bolig 
 God plads til cykler

Fællesfunktioner
 2 gæsteværelser med eget bad 
 Fælleshus med køkken og toiletter
 Rent og beskidt værkstedslokaler
 Evt. fryserum/plads for bolig fryser og 

viktualier









Konstruktionen

5.100 etagemeter
• 4.650 etagemeter beboelse og adgangsarealer
• 445 etagemeter fælleshus 
1.810 m2 kælder

Byggesystem i træ
Trappe- og elevatortårne i beton (250 mm vægge)

Træsøjler i 250x250 mm GL32H i facade og gavle
Træsøjler i 350x350 mm GL32H inde i bygningen
Kompositdæk i træ/beton med CLT-skiver og 
fladstålslåse











TIDSPLAN

Dato Aktivitet

Juni 18 Indgåelse af betinget grundkøbsaftale med Køge Kyst

Juni 18 Indhentning af prisoverslag hos entreprenører

Juni 18 Prøveboringer og analyser- miljø og geo-teknik

Aug. 18 Beboernes individuelle møder med arkitekterne om egen lejlighed

Sept. 18 Køge Kyst's bestyrelse behandler Skitseprojektet

1. Okt. 18 Grundkøbsaftale træder i kraft

1. Dec. 18 Indsendelse af myndighedsprojekt.

Dec. 18 – Mar. 19 Hovedprojektering 

Ultimo Dec. 18 Lejer fraflytter byggefeltet

1. Mar. 19 Byggetilladelse forventes at foreligge

1. Mar 19 Byggeriet påbegyndes

Marts - Sept. 20 Opførelse af byggeriet

1. oktober 2020 Indflytning




