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1.0 Hoveddisposi  on
Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, 
som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den 
kileformede grund. Den eksisterende værdifulde beplantning 
på grunden respekteres, så bebyggelsen fra starten vil fremstå 
grøn og a  rak  v.

De 22 boliger er organiseret omkring to mindre s  kveje, 
der udgår fra Regimentsvej. Boligerne er alle udformet i et 
plan og indeholder et mindre forareal ved adgangsvejen 
samt en baghave, der vender ud mod bebyggelsens grønne 
fællesarealer/Brigadevej. På denne måde skabes der en 
kombina  on af et tæt boligmiljø omkring ankomsten og en 
række veldefi nerede friarealer.

Bebyggelsen vil arkitektonisk opleves som en rytme af murede 
boligenheder, der kny  es sammen af en kombina  on af hegn 
og grønne hække. På denne måde markeres de individuelle 
boliger, og bebyggelsen får sin egen iden  tet som en del af 
den samlede bebyggelse på Farum Kaserne. Mellem boligerne 
er der indpasset carporte samt plads  l gæsteparkering, så der 
 l alle boliger vil være to parkeringspladser.

2.0 Landskab
De enkelte parceller er afgrænset med en kombina  on 
af hegn og hække, så der skabes en klar opdeling mellem 
boligerne og fællesarealerne. Mod øst skellet etableres der et 
sammenhængende friareal og hovedparten af eksisterende 
værdifulde træer langs skellet bevares. Ligeledes bevares dele 
af den eksisterende beplantning på det centrale fællesareal, så 
de  e areal også vil fremstå grønt og frodigt. 

Bebyggelsen er trukket 6 meter  lbage fra Brigadevej, 
så lokalplanens karakteris  ske allé beplantning kan 
etableres langs vejen. Brigadevej kan kny  es sammen 
med Vanddamsvej og det eksisterende naboområde øst 
for bebyggelsen. I den sydlige del af grunden etableres der 
et lege- og opholdsområde, som også vil henvende sig  l 
nabobebyggelserne.

3.0 Materialer
Bebyggelsen vil fremstå med gedigne og robuste materialer. 
Facaderne udføres med grådæmpede blødstrøgne tegl og tage 
udføres med tagpap og listedækning. Vinduer udføres med 
træ/alupar  er, som sammen med de øvrige materialer giver 
bebyggelsen et eksklusivt præg. Ydre vinduesrammer udføres 
med en grå antraci  arve, som er afstemt med nuancen på 
murværket. De lave hegn udføres med en beklædning af 
sortmalede brædder på begge sider. Langs hegnene plantes 
vedbend, så de vil fremstå med en delvis grøn karakter.

4. Arealer
22 boliger á ca. 120 m2 ekskl. carporte og skure       2.640 m2
Grundareal              13.130 m2
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