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TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE
Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i 
vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været 
en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og 
lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive 
bæredygtige boliger.

Projektet har været undervejs, siden Arbejdernes Byggefor-
ening og Silkeborg kommune for 3 år siden udarbejdede fæl-
les forslag til en konkurrence om at stille en grund til rådighed 
for fremtidens bæredygtige almene boliger. Byggeforeningen 
blev ikke udvalgt til at fortsætte i konkurrencen, men fortsatte 
samarbejdet i Gødvad Enge, for at blande ejer- og lejerboliger 
i den nye bydel.

ARKITEKTONISK IDE
Intentionen med bebyggelsen har været at udforme en mo-
derne almen bebyggelse, der synliggør regnvandshåndtering 
både i udearealer og i arkitekturen, og at skabe en grøn be-
byggelse med store boligkvaliteter.
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Aarhus
33min

Horsens
47min

Silkeborg

Herning
34min

Gødstrup 
40min

Viborg
33min

BELIGGENHED
Boligerne er beliggende  naturskønt på vejen Tusind-
fryd i Gødvads tidligere engområde. 

Pendling fra Gødvad Enge
Der er 5min kørsel til den nye motorvej, og 8min til 
Silkeborg centrum. 30-40min kørsel til Aarhus, Viborg 
eller Herning.

Nærområdet
I nærområdet er der 2 skoler; Gødvadskolen og Dyb-
kærskolen,  børneinstitutioner, sportsfaciliter ved Gød-
vad Hallen og indkøbsmuligheder.

Kæledyr
Der er rig mulighed for at gå tur i naturskønne omgivel-
ser i Gødvad Enge, og det er tilladt at holde 1 husdyr 
(hund eller indekat) iht. gældende husdyrkontrakt, dog 
ikke kamp- eller muskelhund. 
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Tusindfryd 
Gødvad Enge
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BÆREDYGTIGHED
Gødvad Enge er et nyt bæredygtigt boligområde i 
Silkeborg, som har særlig fokus på vandbalance. Dvs. 
at regnvand ikke ledes bort fra området, men istedet 
bliver brugt synligt og rekreativt i området.
I Gødvad Enge vil regnvand bla. blive ledt via åbne 
vandrender til bassiner i de grønne nærarealer.

I denne bebyggelse vil regnvand først blive forsinket i 
husenes grønne tage, og derefter ledt via vandrender til 
et bassin i midten af bebyggelsen. Dette bassin består 
af 3 lave ”vandterrasser”, hvor der integreres en vandle-
geplads.

Husene er moderne højtisolerede lavenergihuse, med 
ventilationsanlæg, der sikrer et godt indeklima.

Boligtyperne er delvist 1-plans og 2-plans, hvilket giver 
en varieret beboersammensætning, og 1-plans boliger-
ne er tilgængelige, dvs at de er indrettet hensigtmæs-
sigt til beboer med rollator eller kørestol.

Materialer som skifer og tegl på facader, sikrer at boli-
gerne vil patinere smukt over tid, og minimere nødven-
dig vedligehold.

Beplantningen af bebyggelsen består af bærbuske og 
frugttræer, og græsarealer vil fremstå med vildt med 
markblomster, og dermed holdes fast i engområdets 
naturlige udseende.

Grønne tage vil give gode betingelser for fugleliv og 
biodiversitet.

Grønne tage forsinker regnvand

Åbne vandrender leder vandet videre

Bassiner opsamler vandet
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GRØNNE UDERUM
Bebyggelsen består af 30 boliger i 15 dobbelthuse, 
samlet omkring et åbent rekreativt grønt rum. Det 
grønne rum består hovedsageligt af en grøn passage, 
der sikrer en sigtelinie, fælles for hele området, ned 
gennem bebyggelsen, og denne er aktiveret med en 
vandlegeplads, der synliggør det blå tema med åben 
håndtering af regnvand til rekreative formål. 

Syd for passagen omkranser bebyggelsen en grøn lund.
Udearealerne karakteriseres ved at holde fast i områ-
dets natur, således vokser græsset vildt med markblom-
ster i bebyggelsen. 

I beboernes private haver er der græs, og haverne 
omkranses af bærbuske og mindre buske. Interne veje 
omkranses af vandrender, frugttræer og små bakker i 
det vilde græs.
De interne veje bliver ikke brugt af udefrakommende, 
heller ikke renovationsbiler, da affaldshåndtering sker 
centralt i området, og der derfor ikke er affaldsbeholder 
ved hver bolig.

Den bærende ide er passagen oppe fra vest ned 
mod engarealet mod øst. Denne passage er offentligt 
tilgængelig som et rekreativt miljø, der udgøres af en 
vandlegeplads, hvor vand håndteres synligt, og med 
muligheder for at lege med vandsluser og vandter-
rasseringer, i kombination med en stiforbindelse.

8



9

4-rums

4-rums
4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums

4-rums 4-rums
4-rums

4-rums

4-rums

4-rums3-rums
3-rums

3-rums

3-rums

3-rums

3-rums 3-rums
3-rums

3-rums

3-rums

4-rums

4-rums

4-rums



7.7 m²
Køkken type 1

11.4 m²
Soveværelse

10.9 m²
Entre

30.4 m²
Stue

9.4 m²
Værelse6.9 m²

Bad type 1

Hems

Ovenlys

Skur

Overdækning

3 rums - 1 etages-bolig 

Indgangen er via nordfacade, og derfra fordeling til 
soveværelse, børneværelse og bad via entre, som der-
fra munder ud i køkken med ovenlys. Stue-alrummet er 
gennemlyst fra vest og syd, og er et højloftet rum der 
giver ekstra fornemmelse og plads og luft i boligen. 

Der tages forbehold for tegning & endelig indretning 
samt husleje / indskud.

10 stk 3-rums

96m²

Husleje, netto  kr.   7.492-

Indskud  kr. 39.030-
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11.4 m²
Soveværelse

6.9 m²
Bad type 1

10.9 m²
Entre

9.5 m²
Værelse

34.5 m²
Stue

7.7 m²
Værelse

Skur S

Overdækning O

7.7 m²
Køkken type 1

Ovenlys

Hems

4 rums - 1 etages-bolig 

Indgangen er via nordfacade, og derfra fordeling til 
soveværelse, børneværelse og bad via entre, som 
derfra munder ud i køkken med ovenlys. Stue-alrummet 
er gennemlyst fra vest og syd, og er et højloftet rum 
der giver ekstra fornemmelse og plads og luft i boligen. 
I boligen er værelse placeret mod sydgavl, således at 
stue-alrummet er en vinkelstue. Mod syd og vest er der 
udgang til egen terrasse.

5 stk 4-rums

110m²

Husleje, netto  kr.   8.390-

Indskud  kr. 43.708-

Der tages forbehold for tegning & endelig indretning 
samt husleje / indskud.
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24.5 m²
Køkken / Alrum

4.4 m²
Entre

3.9 m²
Bad type 27.5 m²

Værelse

Skur

Overdækning

6.1 m²
Køkken type 2

e 1

10.0 m²
Soveværelse

7.8 m²
Værelse

10.7 m²
Stue

3.8 m²
Bad type 3

8.5 m²
Trapperum

Højtsiddende vindue

Højtsiddende vindue

Åbent ned
Dobbelthøjt
over spisebord

4 rums - 2 etages-bolig 

Alle 2-etages-boligerne er 4-rums boliger. Indgang 
sker fra nordfacade, via entre der fordeler til bad og 
værelse, og munder ud i køkken-alrum. Køkkenet er 
placeret umiddelbart efter entre, og henvender sig 
ud til et dobbelthøjt rum, velegnet til spisebord.  Fra 
køkken-alrummet er der udgang til terrasse mod syd, 
og opgang til 1.sal. Trapperummet giver et godt lysind-
fald i køkken-alrummet.  1.salen indeholder 2 værelser, 
bad og opholdsstue. Fra opholdsstuen er der udsigt 
mod Gødvads grønne marker, og et kig ned til køkken-
alrummet via det dobbelthøje rum.

15 stk 4-rums

115m²

Husleje, netto  kr.   8.711-

Indskud  kr. 45.380-

Der tages forbehold for tegning & endelig indretning 
samt husleje / indskud.
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KONTAKTOPLYSNINGER 
Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1
8600 Silkeborg

Tlf: 86 82 37 88
Mail: info@ab-silkeborg.dk

Ønsker du at komme på ventelisten til 
boligerne skal du skrive dig op på:
www.BoligSilkeborg.dk


