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4 HYLLEGAARD HØJE

INDLEDNING

I de seneste år har der været et opsving af byboere, 
der ønsker at flytte på landet, fordi de vil være tættere 
på naturen. Det skyldes hovedsageligt, at storbyer som 
København ikke kan opfylde efterspørgslen på dette 
behov. En ny undersøgelse, som analyseinstituttet 
YouGov har lavet for Boligejernes Videncenter, Bolius, 
viser, at hver femte byboer regner med at bo på landet 
i 2030. 

Der kan være en række udfordringer forbundet med 
at rykke fra by til land: at jobmulighederne i forstaden 
ikke matcher mulighederne i de større byer, samt 
at den personlige work-life balance skal gå op med 
pendlertilværelsen. Samtidig sætter mange pris 
på friheden ved at bo i lejlighed og rækkehus, der 
ikke kræver samme vedligeholdelse af ejendom og 
udearealer. 

I takt med forståelsen af begrebet arbejde ændres, 
ændres også måden at leve på. Det at kunne arbejde 
uafhængigt af location – eksempelvis hjemmefra 
– åbner for nye perspektiver på tilværelsen.  Dette 
nye perspektiv er baseret på principperne om global 
opmærksomhed, samt et bæredygtigt samfund. Formålet 
er at skabe et samfund designet gennem lokalt ejede, 
deltagende processer for at regenerere sociale og 
naturlige miljøer. Herigennem er de fire dimensioner 
af bæredygtighed (økologi, økonomi, det sociale og 
det kulturelle) alle integreret i en helhedsorienteret 
tilgang til at skabe nye nærmiljøer. 

Ifølge fremtidsforsker Anne-Marie Dahl bør 
landområderne tilbyde alternative boformer til det 
klassiske parcelhuskvarter. Hun peger på en mulig 
modtendens til centralisering og globalisering, nemlig 
glokalisering. Med et samfund i turbofart er behovet 
for at bosætte sig et mere roligt og naturskønt sted, 
med fokus på fællesskaber, særligt presserende. Dette 
ses også i lyset af bevidstheden om storbylivets mulige 
negative konsekvenser: stress, trængsel, dyre boliger 
og trafikos direkte ned i barnevognen. 
I Hyllegaard Høje bliver drømmen om ’frisk luft, nærhed 
til naturen, levende fællesskaber og bæredygtig levevis’ 
til en realitet. Hyllegaard tilbyder samme muligheder 
og fællesskaber, vi kender fra byen, kombineret med 
en beliggenhed i tæt kontakt til naturen. Her finder du 
et sted med rig kulturhistorie, storslåede landskaber 
og en fantastisk natur lige udenfor døren. Velkommen 
til dit nye hjem i bakkerne – et sted hvor de fysiske 
rammer giver plads til, at fælleskab, mobilitet, natur 
og ansvar for planeten går op i en højere enhed!

- Hyllegaard Høje

Hvalsø St.

Lejre Kommune

41 min

København H
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”Menneskets nuværende levevis har mange de-
struktive aspekter med konsekvenser for os selv 
og naturen. Vi vil tage disse udfordringer alvor-
ligt, når vi designer rammerne om det, vi kalder 
’fremtidens landsby’. 

Ultimativt skaber vi et boligområde, der opbyg-
ger naturrigdommen og biodiversiteten sam-
tidig med, at vi lever og bor i dens midte. Den 
vilde natur skal findes, hvor vi bor, hvor vi dyrker 
vores mad, hvor vi leder vores vand hen og hvor 
vi laver vores energi. Det er vores mission.” 

 - Rebecca Bang Sørensen
Udviklingsdirektør i HUA
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VISION OG KVALITETER

Vi stræber efter at skabe et område omkring Hyllegaard, 
der består af fællesskaber designet til fremtidens 
udfordringer. 

Det gøres ved at gentænke en række elementer i 
forhold til menneskets måde at bygge, bo og leve på: 
Klimaforandringers påvirkning, omstilling til vedvarende 
energi, brugen af naturlige byggematerialer, skabelsen 
af smartere affaldssystemer, lokale arbejdspladser, 
plads til den vilde natur, plads til lokal madproduktion, 
kulturskabende faciliteter og et stærkt beboerdrevet 
fællesskab med mennesker i alle aldre og livsfaser. 

Vores udgangspunkt var at spørge, hvordan Hyllegaard 
kunne tilbyde en ny moderne levende boform, der 
sikrer området en stærk identitet samtidig med, at man 
bygger på områdets fantastiske naturressourcer og 
kulturarv. Et byområde med sin helt egen profil, men 
som også trækker på de eksisterende kvaliteter i Lejre 
og derved beriger byen, lokalområdet og regionen.

NATUR + FRIRUM + FÆLLESSKAB 
=

DET GODE LIV PÅ LANDET

Vi ønsker at udvide Lejre Kommunes strategi ”Vores 
Sted” ved at tilbyde drømmen om et aktivt liv omgivet 
af naturen, med fuld frihed til at forme vores fælles 
fremtid fra bunden. Med Hyllegaard Høje bygger vi den 
moderne landsby med kvalitet, fællesskab, muligheder 
og bæredygtig levevis i centrum. 

Alt, hvad vi gør, skal være baseret på skæringen 
mellem ”natur”, ”fællesskaber” og ”frirum til 
initiativ”. I overensstemmelse med Lejre Kommunes 
udviklingsstrategi er her vores tre hovedprincipper: 

• Der findes et sted, hvor naturen er integreret overalt.

• Der findes et sted, hvor vi deler og skaber sammen:  
Vi skaber gode rammer for fællesskaber.

• Der findes et sted, hvor vi tager skovlen i egen hånd:  
Vi skaber frirum til initiativ.
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NATUR UDEN FOR DØREN GÅRDEN SOM SAMLINGSPUNKT SOCIALE RUM / FORBINDELSER FRITID OG HOBBY

FÆLLESOMRÅDE / OPHOLD FÆLLESHUSE / DRIVHUSE BILDELING / GRØN PARKERING DELTE RUM / FORBINDELSER

PERMAKULTUR FÆLLES KØKKENHAVER / 
DYRKNINGS- OG INTERESSE-LAUG

FRUGTTRÆER OG BUSKE DYREHOLD
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SITE

NØRRE HVALSØ

HVALSØ KULTURHUS

HVALSØ STATION

BØRNEHUSET

HVALSØ SKOLE

HVALSØ HALLEN

KIRKE HVALSØ
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KONTEKST

Hyllegaard Høje bliver opført i den hyggelige by 
Hvalsø, der ligger i en firkant mellem Ringsted, 
Roskilde og Holbæk. Byen har et aktivt foreningsliv 
med kulturhus, biograf og mange sportstilbud. 
Området er naturskønt med skov og bademuligheder 
i Avnsø. Byen har mange gode dagligvarebutikker, 
frisører, bager, tøjbutikker, gave- og brugskunst, 
blomster, grønt, byggemarked, fitnesscenter, apotek, 
hæveautomat, tandlæger og lægeklinikker, bibliotek 
med videre. 

Hvalsø Skole har 608 elever, fordelt på 0.-9. 
klassetrin, og 121 ansatte. Der er to SFO ér og tre 
daginstitutioner: Børnehuset Den Grønne Kile, 
Børnehuset Møllebjerghave og Skovvejens Børnehave. 

Ved siden af skolen ligger de to sammenbyggede 
Hvalsøhaller, som Hvalsø Gymnastikforening 
(HGf) benytter til gymnastik. Byen har desuden 
fodboldklubben Hvalsø If. 

Overfor skolen ligger Hvalsø Kulturhus, hvor Kultursalen 
bruges til koncerter, teater og foredrag, mens 
Kulturstrædet med sine trapper er velegnet til 
arrangementer for børn, udstillinger og små koncerter. 
Hvalsø Bio har 115 pladser og drives af 120 frivillige. 
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NÆRHED TIL CENTRUM INFRASTRUKTURELLE FORBINDELSER

INSTITUTIONER OG GRØNNE OMRÅDER

28 min

9 min

7 min

14 Roskilde - Næstved

21 Copenhagen - Randers

Ringsted

København H

Holbæk St.

NATURBESKYTTELSESINTERESSER 
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FRIKØBING
ELVERBAKKEN

MARIEHJEM

ny vej i den grønne kille
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GÅRDEN OG GRUNDEN

Hyllegården er opført omkring år 1875. Dengang 
hed den Hyldedrussegård, hvilket senere er blevet 
til Hyllegården. Gården fremstod dengang som 
en firelænget gård med et stuehus og 3 længer. 
Senere kom også en fodermesterbolig og andre 
driftsbygninger. 

Grunden er ligeligt opdelt i 11 hektar Byzone og 11 
hektar Landzone. Samtidig er grunden det eneste 
resterende større område, hvor det er muligt at 
udvide Hvalsø, da resten af byen er omgivet af 
beskyttelseszoner. 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
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FRA EJERSKAB TIL ADGANG

ET SUNDT SAMFUNDSLIV I TÆT FORBINDELSE MED NATUREN OG SINE MEDMENNESKER
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HOVEDGREB

For mange moderne forbrugere er det et stort skridt 
at gå fra leje- til ejerbolig. Dette skyldes blandt 
andet de øgede økonomiske omkostninger og øget 
vedligeholdelse.

Deleøkonomiske principper peger dog mod alternative 
modeller, hvor ressourcerne bruges mere effektivt 
ved at dele varer og tjenester i et fællesskab. Herved 
får forbrugerne adgang til mere – uden at stå med 
arbejdet og ansvaret alene. Hyllegaard Udvikling, som 
står bag Hyllegaard Høje, anvender denne model til 
byudvikling for at fremme de nødvendige skift i den 
kollektive forbrugsadfærd og tilbyder en mere social, 
bæredygtig og sund levevis i et samfund, der er villig 
til at genvinde en forbindelse med naturen. 

Eje mindre for at dele mere 
I stedet for at betale for et typisk forstadshus og 
en græsplæne med høj vedligeholdelse og mange 
begrænsninger i forhold til dyrehold, selvforsyning og 
sammenhængende vild natur, har beboerne i Hyllegaard 
Høje adgang til en bred vifte af tjenester og offentlige 
rum. Her er der mulighed for en boform, der integrerer 
et anderledes natur- og hobbyliv, end hvad vi kender 
fra parcelhuskvarteret. Alt imens du bor i et levende 
fællesskab i egen bolig. Vedligeholdelsen af et rigt 
permakulturlandskab og en aktiv samfundshub med 
livskvalitetsskabende udfoldelsesmuligheder, muligøres 
gennem fælles ejerskab med Hyllegaard Udvikling 
som samarbejdspartner og økonomisk rygrad. 

Området bør derfor udvikles med en relativt tæt 
bebyggelse og begrænsede private udearealer, som 
det overvejende hovedprincip. Landskabet og rummene 
mellem husene skal som udgangspunkt fungere som 
fællesarealer og kan udnyttes til rekreative formål 
med naturintegreret fødevareproduktion. Eksempelvis 
frugtlunde, permakultur og dyrehold. Her mødes man 
om aktiv udfoldelse, aktiviteter i fælleshusene, samt 
omkring aktiviteter relateret til dyrkning, høstning og 
samvær.
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EJERSKAB OG ADGANG
DELEØKONOMI I FUNKTION

Kan du have hest på din 900 m2 villagrund? Kan du være 
selvforsynende med grøntsager? Kan du have 4 forskellige 
æblesorter, 4 pæresorter, kirsebær, spisekastanjetræ, 
nøddebuske, hyldebærbuske og valnøddetræer? Sågar 
en naturlig badesø? Nej vel? Men det kan du på dine 
280 m2 grund i Hyllegaard Høje, for her får du adgang 
til et langt større sammenhægende fællesareal. 

For bruges dit gæsteværelse ugentligt? Har du plads 
til et lerværksted, selvom det stadig er din nye hobby? 
Får du arbejdet effektivt på hjemmekontorpladsen, når 
vasketøjet bugner ved siden af?  Sikkert ikke. Når den 
gamle Hyllegaard kommer til at fungere som områdets 
bycenter, får beboerne adgang til en større diversitet af 
faciliteter. Udnyttelsesgraden er her langt mere effektiv, 
end når faciliteterne står hengemt i enkelte huse. Vi 
deles om vedligehold og drift og kommer derigennem 
hinanden ved. Der skal være færre ting i verden, og 
derfor skal vi deles om dem, vi har. 
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HELHEDSPLAN

Helhedsplanen for det kommende landbyssamfund i 
Hyllegaard Høje er en organisk plan, hvor by- og landzoner 
smelter sammen til en ny form for ”blandzone” eller 
”landskabsby”. Landskabet gror omkring boligklyngerne, 
og bosættelserne vokser organisk ud af landskabet 
omkring de bevaringsværdige landskabselementer. 
Som en biotop med beboelse. 

I hjertet af det nye boligområde er gården, som pumper 
livet ind i samfundet ved at tilbyde en bred vifte af 
aktiviteter og faciliteter såsom: kreative værksteder, 
yogasal, kontorfællesskab, gæsteværelser og B&B, 
opbevaring og meget mere ... 

De grønne korridorer forbinder boligklyngerne internt, 
men samtidig er de et fællesområde, der via offentlige 
stisystemer forbinder resten af Hvalsø med bydelen og 
fører de nysgerrige ud i det levende permakulturlandskab. 
Derved vil det nye område give herlighedsværdig til 
hele Hvalsø. 

Den nye bydel er en blanding af by og land, idet visse 
dele af fødevareproduktionen rykkes ind i den grønne 
korridor, og dele af de rekreative faciliteter skabes ude 
i landbrugszonen. Dermed opnås en landskabsform 
med langt større interaktion mellem mennesker, mad 
og natur end dem, vi kender fra parcelhuskvarteret 
eller fra eksisterende landsbyer og landsteder. 



HELHEDSPLAN 1:3000
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FRINKØBING
+

ELVERBAKKEN

Hyllegaard er opdelt i seks individuelle klynger med hver sine 
kvaliteter, karakter og samfund. Boligklyngerne formes over tid 

af deres indbyggere, og med hver sit unikke nærmiljø udgør 
klyngerne tilsammen Hyllegaards samlede identitet

Optimering af klyngerne understreger landskabets kvaliteter 
og udvider naturkorridorerne. Dette sikrer, at projektet er i 
overensstemmelse med de oprindelige værdier og visioner 

om at integrere naturen overalt. 

KLYNGER LANDSKAB OG NATURKORRIDORER

16 HYLLEGAARD HØJE

BYZONE



Adgangen er knyttet til den eksisterende vejinfrastruktur og 
danner et loop inden for klyngen. De uformelle fællesveje i 

klyngerne er designet til fodgængere, men beboerne har også 
mulighed for adgang med bil. 

Klyngerne tillader fleksibel intern adgang for at imødekomme 
udviklernes behov.

VEJADGANG OG FORBINDELSE VEJADGANG OG FLEKSIBEL FORBINDELSE

17



14000 m2

A

10100 m2

B

7870 m2

C

14050 m2

D

7920 m2

E

9010 m2

F

(4000 m2)
28 felter

(5000 m2)
33 felter

(3200 m2)
24 felter

(5200 m2)
40 felter

(3100 m2)
23 felter

(3400 m2)
25 felter

100 m2

150 m2

200 m2

Klyngerne er optimeret til at opfylde de ønskede krav til 
etageareal. Klyngerne er blevet omformet for at skabe større 

sammenhæng indenfor masterplanen.

Baseret på en række arkitektoniske studier, der undersøger 
fordelingen af byggefelter, interne adgangsveje og parkering blev 

et maksimalt etageareal beregnet for hver klynge.

I modsætning til klassiske parcelhuskvarterer hvor livet leves 
på hver sin parcel, adskilt af hække og plankeværk, udvikles 

Hyllegaard med en relativ tæt bebyggelse, som giver mulighed for 
at forhøje kvaliteten af de delte rum.

KLYNGEAREAL ETAGEAREAL TÆTHED

18 HYLLEGAARD HØJE

INFRASTRUKTUR



420 m2

350 m2

280 m2 470 m2

300 m2

280 m2
4.3 ha

10.9 ha

55P

32P

35P

52P

43P

35P

I hjertet af hver boligklynge er der et fælleshus, der fungerer 
som samlingspunkt for de forskellige fællesskaber. Her mødes 

beboerne omkring aktiviteter som: aktiv udfoldelse, sociale 
aktiviteter samt dyrkning og høstning. 

Af hensyn til effektivitet anbefales det, at parkeringspladser 
befinder sig ved indgangen til hver boligklynge. 

Fra parkeringspladsen fører kørestolstilgængelige 
fodgængerstier hen til boligerne. 

Samtlige boliger placeres i første parket til landskabet. 
Det er en eksklusiv landskabelig beliggenhed og et unikt 
salgsparameter som ganske få byområder i regionen kan 

konkurrere på. 

FÆLLESRUM VEJADGANG OG PARKERING LANDSKAB

19



PERMAKULTUR SOM LANDSKABSSTRATEGI

OPBEVARING OG RECIRKULERING AF RESSOURCER OPDELING AF SITE I ZONER DESIGN I LAG OG STABILE FUNKTIONER

Jordens produktivitet er afhængig af dets evne til at fange sollys, 
regn, sne, vind og næringsstoffer for at omdanne disse kræfter til 

mad, medicin, brændstof og andre nyttige produkter.

Disse cyklusser kan forbedres ved at styrke forbindelserne mellem 
de forskellige dele af systemet. Da det kan tage år at etablere 
disse frugtbarhedssystemer, er det vigtigt at etablere dem i de 

tidlige faser af udviklingen af landskabsstrategien. 

Zoning er en permakulturel designteknik, der bruges i vores 
design af områder. Den placerer elementer (eksempelvis urter, 

træer eller hønsehus) efter deres behov og brug. Jo større 
behovet eller hyppigere brugen af elementet er, desto tættere 

placeres det. 

For at udnytte befolkningens tid og energi mest hensigtsmæssigt, 
opdeles området således i zoner.  Opdelingen sker i henhold til 

mængden af opmærksomhed og plads, som hvert område kræver. 
 

En filosofi inden for permakultur kaldes ”stablingsfunktioner”. Dette 
betyder, at alle dele af et system har flere funktioner og er nyttigt af 

flere grunde.

Et permakulturlandskab kombinerer frugt- og nøddetræer, buske, 
urter, slyngplanter og flerårige grøntsager, som har afgrøder, der 
er nyttige for mennesker. Dette udnytter pladsen optimalt, og da 

jorden ikke blotlægges og pløjes, sikres jorden mod erosion og CO2-
afgivning. Ydermere sørger de flerårige planter for at optage og binde 

CO2 fra atmosfæren, og de giver plads til en større biodiversitet. 
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Permakultur betyder vedvarende kulturer. Ordet 
kommer af det engelske permaculture, som er en 
forkortelse af Permanent Agriculture. 

0. mennesker1. ofte besøgt / køkkenhav
er

2. primær fødevareproduktio
n

3. lejlighedsvis besøgt / skovlandbrug

4. minimal pleje / vild mad, græs, træ, gødning

5. uhåndteret / vildmark, foraging, fritid, meditation

1. stort frugt- og nøddetræ  
2. lavt trælag (dværgfrugttræer)
3. busklag (bær)
4. urteagtigt lag
5. rodafgrøder
6. dækafgrøder
7. lodret lag (vinstokke og vindruer)

5

6

7

1

2

3

4



FRA MONOKULTUR TIL PERMAKULTUR 

I Danmark er ca. 65% af landskabet udlagt som landbrugsjord 
i en flad monokultur med én type af etårige afgrøder over et 
stort areal. Samme gælder for det nuværende marklandskab i 
Hyllegaard. 

Vi foreslår, at markerne over tid konverteres til skovhaver, 
frugtlunde og køkkenhaver. Disse indeholder en bred vifte af 
afgrøder i symbiose med hinanden. En skovhave er en alternativ 
dyrkningsform, som kræver lavt forbrug af energi og baserer sig 
på skovens naturlige økosystem. 

Vævet ind i det produktive landskab er et væld af fritidsaktiviteter, 
der trækker på stedernes unikke mikroklimaer. Her findes 
hundredvis af små verdener: frodige grønne bakker, smukke 
udsigter, søer til fiskeri og svømning. De særegne mikroklimaer 
giver rig mulighed for at gå i sammenspil med naturen og få ro i 
sindet – hele året rundt. Et behov til gavn for alle aldersgrupper 
og samfundslag.
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FÆLLES GÅRDHAVER

De forskellige biotoper i landskabsplanen får lov til at 
strække sig helt ind i klyngernes gårdhaver. Gårdhaverne 
danner rammen om de nære sociale relationer på tværs af 
boligerne i klyngen. Her mødes man i grønne rammer om 
fællesspisning, legeplads, saftpresning og uformel samtale 
ved de fælles opholdspladser. 

AKTIVE LANDSKABSRUM

Der skabes en række aktive og varierende landskabsrum 
overalt i udviklingsområdet. Landskabsrummene opstår i 
forbindelse med stisystemerne og i tæt tilknytning til både 
gården og boligklyngerne. Her er fokus på at give plads til 
driftige beboeres rekreative- eller selvforsynings projekter 
på tværs af klyngerne. 

SÆSONHAVER/ NYTTEHAVER

At plante forskellige flerårige planter giver mange fordele til 
haven og den lokale økologi. Definitionen af flerårige planter 
er, at de vokser og lever 3 eller flere år. Etårige planter bliver 
nødt til at spire fra frø hvert år.

Flerårige planter samler solenergi via fotosyntese og fokuserer 
på produktionen af så̊ mange frø som muligt til næste års 
vækst. De reserverer en stor del af årets fotosyntese til at 
danne en stor og udbredt rodmasse. Derved kan planten 
overvintre og opbevare energi i roden. Med et stort og 
veletableret rodsystem året rundt, formår flerårige planter at 
vokse tidligt på året ved hjælp af store skud fremfor frøspirer. 
Høstsæsonen kan dermed starte meget tidligt, nogle gange 
lige efter at sneen smelter, og jorden er tør.

KLYNGE A

VINTERHAVER 

Havestue, udestue, vinterstue eller vinterhave – i virkeligheden 
dækker alle begreberne over det samme, en uopvarmet 
bygning, som mest består af glas. En isoleret vinterhave giver 
unikke muligheder for at være omgivet af naturen – uanset 
vejr og sæson. 

En vinterhave kan bruges på mange forskellige måder. Fra 
dyrkning af sarte planter til bare at have et sted at være i tæt 
kontakt med lyset og naturen. 
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BIOTOPER OG LANDSKABSRUM



GRÆSGANG OG NØDDESKOV MED DYREHOLD

Denne biotop anvender en forsætlig kombination af træer, 
foderplanter og husdyr som et integreret, multifunktionelt 
system. 

På disse steder finder vi ofte en vegetation af spredte træer, 
buske og en artsrig bundvegetation af græsser og urter. 
Mange af græslandsområderne ligger i bakket terræn. 

NATUROMRÅDE

Som ved et naturligt bevaringsområde er der ingen menne-
skelig indgriben i den sydligste del af naturområdet - bort-
set fra observation af naturlige økosystemer og cyklusser. 
Gennem denne zone understøttes betingelserne for fugle- 
og dyreliv, sommerfugle og pollinatorer, bakterier, svampe 
og insekter, der igen understøtter resten af permakultursys-
temet. 

LUR (LOKAL UDNYTTELSE AF REGNVAND)

På trods af den høje årlige nedbør, er Danmarks forbrugsvand i 
dag næsten udelukkende baseret på grundvand. I 2016 brugte 
danskerne i gennemsnit 104 liter vand om dagen, hvilket på 
årsbasis svarede til 38 m3 vand pr. person. Ved at genbruge 
regnvand mindskes forbruget, og mængden af grundvand 
forøges på én og samme tid. 

Et netværk af damme og regnvandsindsamlingssteder fordeles i 
landskabet. Ved at lagre vand på højere punkter i systemet, kan 
vi bruge tyngdekraften til at vande det fødevareproducerende 
landskab nedenfor. Fisk og ænder kan kombineres med disse 
systemer for at indføre værdifulde næringsstoffer. 

SKOVLANDBRUG

Skovlandbrug er et landbrugssystem, hvor vedplanter indgår 
og dyrkes i samspil med enten afgrøder eller husdyr. Her sker 
en økologisk og økonomisk interaktion imellem de forskellige 
elementer i systemet. Ved at gøre brug af fordelagtige 
symbiotiske forhold mellem planter, kan disse blandes og 
vokse i en række lag for at danne et flerdimensionelt habitat, 
der ligner en ungskov. 

Skovlandbrug udmærker sig ved at være en blandingskultur 
med hundredvis af arter og med en meget høj biodiversitet 
i området. Skovhaver har en høj produktion set i forhold til 
input af energi. Der oplagres samtidig kulstof, som opbygger 
jordens frugtbarhed og gør planterne mere modstandsdygtige 
over for sygdomme, skadedyr og tørke. 

4.3 ha

10.9 ha
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+59+65.5+66.5+67

bolig
fælleshusgården

bolig

+68+69.5 BYZONE LANDZONE

4.3 ha

10.9 ha
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KLYNGE ‘A’ SNIT 1:500



10m 2m2m

terrasse fællesgade terrasse2 plans boliger 1,5 plans boliger privat haveprivat havefællesområdefællesområde nyttehavefælleshus

mulig tag-
terrasse

solceller

solceller

mulig tag-
terrasse

altan

solceller

vandopsamling

vandopsamling

vandopsamling

køkken ophold

køkken ophold
hunde-
hus

fællesspisning

køkken

depot 
redskabsrum

korridor

fælleshaver- 
madproduktion

udluftning

Sommersolhverv
Jun 21st (58˚)

Vindersolhverv
Jun 21st (10˚)

ensrettet
vej 3m bred

4.3 ha

10.9 ha
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BOLIGKLYNGER

27

VARIATION I UDTRYK OG EJERFORMER

De forskellige klynger giver mulighed for en bred variation i arkitektur, 
boligtyper og ejerformer, så̊ der fleksibelt skabes muligheder for en 
bred vifte af beboere og boformer. Fra individualistiske til de mere 
fællesskabsorienterede, fra ejer til andel og lejer samt fra dyre til 
billige. 

PRIVATE UDERUM OG VINTERHAVER

Haver og private uderum er vigtigt for mange huskøbere, når de 
flytter ud af byen. Derfor er der skabt mulighed for, at alle boliger 
får private uderum i forskellige former - alle dog orienteret mod 
landskabet eller fællesskabet. Klyngerne har selv ansvaret for 
fordelingen af privat og fælles jord indenfor deres eget område. De 
private havers størrelse afhænger således af beslutninger taget af 
beboerne i et demokratisk fællesskab.

FLEKSIBILITET I UDVIKLINGSFORMER 

Klyngerne har en skala, der gør dem interessante for såvel udviklere 
og byggefirmaer, som de borgerdrevne selvgroede initiativer. Denne 
kombination gør, at både mennesker med ressourcer til at skabe 
selv, samt de der ønsker noget nøglefærdigt får mulighed for at bo i 
Hyllegaard Høje. 
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KLYNGETÆTHEDENS MULIGHEDER 

En række undersøgelser blev gennemført for at evaluere 
de arkitektoniske kvaliteter af forskellige bygdensiteter 
i klyngerne. Den følgende undersøgelse illustrerer 
densiteten inden for klynge C, hvor det absolutte 
maksimale etageareal blev fastsat til 3480 m2, som 
omfatter fælleshuset. De tre studier viser henholdsvis 
tætheder på 100, 80 og 60 procent. 

KLYNGE C / 100% ETAGEAREAL

1

1.5

2

14 X 100 M2=
1400 M2

15 M2 (3x5)

4 X 150 M2=
600 M2

34

6 X 200 M2= 
1200 M2

24 felter/34 huse

3200M2
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KLYNGE C / 80% ETAGEAREAL KLYNGE C / 60% ETAGEAREAL

19 felter/27 huse

1

1.5

2

11 X 100 M2=
600 M2

4 X 150 M2=
600 M2

27

4 X 200 M2= 
1200 M2

15 M2 (3x5)

2500M2

14 felter/22 huse

1

1.5

2

6 X 100 M2=
600 M2

4 X 150 M2=
600 M2

22

4 X 200 M2= 
800 M2

15 M2 (3x5)

2000M2
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KLYNGERNES ADGANGSMULIGHEDER

I forbindelse med densitetsstudierne blev der også 
foretaget en evaluering af forskellige adgangsmuligheder. 
Denne undersøgelse illustrerer fleksibiliteten i cirkulation 
og distribution af parkering inden for klyngerne. Dette 
giver større frihed for bygherren til at bestemme 
den optimale adgang for deres respektive klynge og 
muliggør mangfoldighed inden for masterplanen.

KLYNGE C / ”LOOP”

1

1

1,5

1,5

1,5

2

2

21 2

1,5
2

1
2

2

2

2

1
2

1

20 felter/34 huse

1

1.5

2

6 X 100 M2=
600 M2

4 X 150 M2=
600 M2

34

10 X 200 M2= 
2000 M2

3200M2
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KLYNGE C / ”W” KLYNGE C / ”SIKSAK”

1,5

1,5

1,5

1

2

2
22

2

1,5

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

20 felter/32 huse

1

1.5

2

6 X 100 M2=
600 M2

4 X 150 M2=
600 M2
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10 X 200 M2= 
2000 M2

3200M2
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16 felter/32 huse2

32

16 X 200 M2= 
3200 M2

3200M2
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”Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 
småbyer og landsbyer og en hel masse steder. 
Vi har valgt at være en landkommune. Vi vælger 
landsbyen, naturen og det lokale fællesskab. I Lejre 
Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, 
omgivet af natur og med masser af frirum. Midt 
blandt vore forfædres kæmpehøje og samme 
sted, hvor vikingerne byggede deres landsbyer, 
lever sagnet om Skjold ungerne, og her bygger 
vi den moderne landsby med kvalitet, fællesskab 
og tryghed i centrum. Vi nytænker livet på landet 
tæt ved storbyen.”

- Lejre Kommuneplan 2017
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18M

20M

22M

6M

10M

10M

10M

10M

10M

23M

3M

6M

25M

4M

Etageareal: 4350 m2

Etageareal: 5420 m2

Etageareal: 3480 m2

Etageareal: 5670 m2

Etageareal: 3400 m2

Etageareal: 3680 m2

A

Klyngeareal: 10100 m2

Klyngeareal: 14000 m2

Klyngeareal: 7980 m2

Klyngeareal: 14050 m2

Klyngeareal: 7920 m2

Klyngeareal: 9010 m2

B

C

D

E

F

KLYNGEAREAL
6.31 ha

ETAGEAREAL
26.000 m2

ANTAL BOLIGER
ca. 250

BOLIGAREAL
GNS. ~96 m2

BEBYGGELSES%
~41,6%

P-PLADSER
252

KLYNGE A
KLYNGEAREAL: 1.40 ha 
ETAGEAREAL: 5.420 m2 
ANTAL BOLIGER: 52 
GNS. BOLIGAREAL: ~96 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 38,7%
P-PLADSER: 52

KLYNGE B
KLYNGEAREAL: 1.01 ha 
ETAGEAREAL: 4.350 m2 
ANTAL BOLIGER: 42
GNS. BOLIGAREAL: ~95 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 43,0%
P-PLADSER: 43

KLYNGE C
KLYNGEAREAL: 0.80 ha 
ETAGEAREAL: 3.480 m2 
ANTAL BOLIGER: 34
GNS. BOLIGAREAL: ~94 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 43,6%
P-PLADSER: 35

KLYNGE D
KLYNGEAREAL: 1.40 ha 
ETAGEAREAL: 5.670 m2 
ANTAL BOLIGER: 54
GNS. BOLIGAREAL: ~96 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 40,4%
P-PLADSER: 55

KLYNGE E
KLYNGEAREAL: 0.79 ha 
ETAGEAREAL: 3.400 m2 
ANTAL BOLIGER: 32
GNS. BOLIGAREAL: ~97 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 42,9%
P-PLADSER: 32

KLYNGE F
KLYNGEAREAL: 0.90 ha 
ETAGEAREAL: 3.680 m2 
ANTAL BOLIGER: 34
GNS. BOLIGAREAL: ~100 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 40,8%
P-PLADSER: 35

HYLLEGAARD MASTERPLAN 
OVERSIGT
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18M

20M

22M

6M

10M

10M

10M

10M

10M

23M

3M

6M

25M

4M

Etageareal: 4350 m2

Etageareal: 5420 m2

Etageareal: 3480 m2

Etageareal: 5670 m2

Etageareal: 3400 m2

Etageareal: 3680 m2

A

Klyngeareal: 10100 m2

Klyngeareal: 14000 m2

Klyngeareal: 7980 m2

Klyngeareal: 14050 m2

Klyngeareal: 7920 m2

Klyngeareal: 9010 m2

B

C

D

E

F

KONTAKT

Hyllegaard Udvikling

T: +45 26813268

E: info@hyllegaardudvikling.dk

A: Åsen 5, 4330 Hvalsø

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i processen og få mail når vi holder infomøder:

www.hyllegaardhoje.com
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