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Urban 2 vil gøre det attraktivt for byer, borgere og
boligorganisationer at skabe boliger til flere målgrupper i
byerne og invitere flere med i fællesskabet.
Sammen gentænker vi en unik dansk tradition for at bo tæt
med social omtanke.
Vi kan skabe attraktive boliger med nyskabende trappe- og
møderum samt placere fællesrum og faciliteter hvor det
måtte ønskes.

Ide
VI vil gerne gøre en forskel !
Byerne savner et alternativ til den klassiske karre
eller punkthus , Et boligbyggeri med betalbare boliger
og et indtænkt fælleskab.

Det ligner en rigtig god ide at bo rundt om et socialt
mødested. Vi har derfor gentænkt trapperummet
og dets udformning. Ankomstrummet er større end
normalt og er et afskærmet uderum med mulighed
for ophold en stor del af året sammen med din nabo
eller genbo.

Dette koncept tager selvfølgelig afsæt i vores arbejde med rumstore elementer og et ønske om at
bygge betalbare boliger og fællesskaber. Derfor foreslåes det opført i rumstore , bæredytige træmoduler
- samlet omkring en begrønnet ståltrappe
Vi kan etablere boliger fra 2 til 4 rums i antal efter
bygherrens ønske og vi kan variere højden og facadeudtryk samt tagform .

Skalering 1-10 etager
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Bokvaliteter

ankomstrum

Vær.

Den 3 rums basisbolig består af ca. 65 m²
bolig samt fællesarealer og trapper - samlet
en variabel bolig på ca. 80-85m².
Vi har forsøgt at prioritere det vigtigste i en
bolig :
- Et velbelyst møblerbart leverum med
maksimalt lysindtag, et velfungrerende køkken samt adgang til altan eller terrasse.
- Et funktionelt baderum, et velindrettet
soverum med maksimalt skabsplads samt
et ekstra mindre værelse .
Som vist på illustrationen kan boligen
scaleres i størrelse ved lån fra nabobolig.
Det fælles opholdsrum til større sammenkomster findes i stuetagen sammen med det
fælles vaskeri.
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På taget er måske et fælles orangeri og tagterrasse og der er måske supplementsrum til
overnattende gæster indlagt på etagerne.
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Trappe og opholdsrum

Principsnit

Port & fællesrum
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Sammenstilling
Urban 2 rummer som udgangspunkt
3 boligstørrelser som 2 , 3 og 4 rums
boliger på 68 til 99 m2.
Bygningen kan konfigurres på et utal af
måder. Fra små til større boliger og fra
stor grad af fællesarealer til mindre .
Det vil være enkelt at fastlægge netop
den sammenstillng der ønskes.

Mulige tagplaner

Mulige etageplaner

Konstruktion og Bæredygtighed.
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Mulige stueplaner
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Byggeriet opstartes med etablering af
selvbærende ståltrappe i husets midte,
som samtidig er adgang i bygge
periode.
Princippet er bæredygtige træmoduler, produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold på fabrik og
løftet på plads.
Fundering er minimal og
respekterer de omliggende smukke
træer.
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