
Beboermøde om  
 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 

Åbrinkens Grundejerforening  
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Den 30. oktober 2017 

kl. 19.30 – 21.30 i  

Geels Kirkesal 

 

Pbv. Lokalplanudvalget 



Program for aftenen 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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• Baggrund 

• Bevaringsanalysen 

• Lokalplan 

• Perspektiver 

• Diskussion 

 



Området og den spæde start 

Baggrund 
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Åbrinken i 50’erne.            Fra Åbrinken 50 år - festskrift 

Området ca. år 1900 



Krav til bygningsbevarelse 

Baggrund 
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Senere ændringer og pilotprojekt 

1965 Tilbygning 19m2  (+ 35m2 v. endehuse) 

1965 Entré på 4 m2 (store huse) 

Senere ændringer… 

1990 Pilotprojekt med tagpaptag 

Servitut 
fra 1954 

… at de dertil beregnede parceller ikke vil 
blive yderligere bebygget. 
 
… at facaderne ikke vil blive ændret hverken 
ved ombygning eller farveforandring. 



Åbrinkens bevaringsværdi 

Baggrund 
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• Bevaringsværdi er fastsat ud fra en vurdering af 
bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og 
miljømæssige værdi samt dens originalitet og 
tilstand.  

• Åbrinken er registreret med bevaringsværdi 4, 
hvilket er middel bevaringsværdi. 

• Bevaringsværdien 1 er den højeste, og 9 er den 
laveste.  

• Bygninger med en bevaringsværdi på 1-3 er udpeget 
som bevaringsværdige.  

       

 



Bevaringsanalyse udarbejdet af Rønnow arkitekter 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
 

6 

Formål:  

At synliggøre kvarterets arkitektoniske værdier. 

 

Hensigt med analysen: 

• Fremme interessen blandt nuværende og 
kommende beboerne for kvarterets udtryk 
og bevarelse 

• Kvalificere grundlaget for og diskussioner 
med kommunen i relation til det 
igangværende lokalplanarbejde 

 



Bevaringsanalyse udarbejdet af Rønnow arkitekter 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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Indhold:  

• Beskrivelse af den oprindelige 
bebyggelse 

• Arkitektonisk analyse af den 
eksisterende bebyggelse, 
herunder området, 
overgangszoner, bygningernes 
arkitektur, farver mv. 

• Anbefalinger til fremtidig 
vedligehold og udvikling 



Arkitektoniske værdier i Åbrinken (p. 36) 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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HOMOGENITET - OPRINDELIG 

• Gentaget placeringsmønster 
på grunden. 

• Fast rytme i 
matrikelinddelingen. 

• Parallelitet mellem 
husstokkene. 

• En gennemgående 
tagdybde/huskrop på 1. sal. 

• Overvejende én hustype. 

• En fælles farveholdning. 

DIVERSITET – OPRINDELIG 

• Husrækkernes varierende længder. 

• Den slyngede stamvej i kontrast til 
husstokkenes rette, parallelle linjer. 

• De i husene indbyggede terrænspring, som 
mest tydeligt afspejler sig i tagfladerne. 

• Små huse med anderledes udformning af 
huskrop, facadedisponering, spærbredde, 
tagbelægning og mindre forareal mellem 
rækkehusene. 

• Butikker og plejeboliger i bebyggelsens midte. 



Arkitektoniske værdier i Åbrinken (p. 36) 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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DIVERSITET – TILKOMMET 

• Beplantning og ibrugtagning af 
forhaverne foran boligerne ud 
mod vejen. 

• Individuel farvesætning. 

• Store huse: Meget 
forskelligartede udformninger af 
tilbygninger i form af vindfang 
og overdækninger på facaden 
mod vejen, tilbygninger på 
gavlhuse samt mod haven. 

• Små huse: Højt antal brede og 
tætliggende ovenlysvinduer i de 
små, lave halvtage (garage) 
synlige fra vejsiden. 

 

• Små huse: Mange og forskelligartede 
tilbygninger mod haveside. 

• Plankeværk, buske o.a. i baghave- og 
naboskel, i stedet for hæk (”grøn mur”). 

• Efterisolering af tagflader, som udligner eller 
ændrer de små spring i tagryggene. Høje 
vindskeder mod lavere liggende nabotag og 
ændret dimension på spærender. 

• Solcellepaneler på enkeltstående tagflade, 
som udligner det lille spring i tagryggen til 
naboen. 

• Nye glaspartier og vinduesbånd, der ikke 
respekterer faginddelingen, ikke er inddelt 
med lukket vinduesbrystning eller respekterer 
oprindeligt materialevalg. 



Arkitektoniske værdier i Åbrinken (p. 36) 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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SAMMENFATNING  

Til trods for det ensartede udgangspunkt 
med samme arkitektonisk udtryk på trods af 
to hustyper, ensartet farvesætning og 
placering på matriklen opleves bebyggelsen 
i dag overordnet som varieret, 
karakteristisk, spændende og med en rar 
atmosfære. 
 

Indtryk understreges af: 

• Farvesætning 

• Bevaret detaljeringsgrad i huset som 
helhed 

• Begrønning i forhavernes skel og 
overgangszoner (offentlig – privat zone) 

 

Enkelte steder bliver bebyggelsen 
lidt kønsløs og nærmest triviel.  

 

Indtryk svækkes ved: 

• Ændringer i farvesætning 

• Detaljer ved vinduer og tag i 
forbindelse med 
udskiftning/energirenovering 

• Vindfang og overdækninger er 
udført med varierende karakter 
og kvalitet. 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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TAG (p. 38) 

Udskiftning af tag (efterisolering) 

• Trappeeffekt søges opretholdt 

• Nye synlige spærender  - samme 
dimensioner som de oprindelige 

• Eternitskifer/bølgeeternit  

• Smal zinkinddækning ved brandmur 

• Fast højde for hævning af tag 

Ventilation af tagflade 

• Hætter placeres i nordøstlige tagflade 

• Hætter i zink udformet som oprindelig 

 

Tagrender og nedløb 

• Zink  

Tagvindue i garagetag 

• Mellem spær og max 1 m lange 

Solceller 

• Hele tagfladen og respektere 
max. højde 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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FACADE  (p. 39) 

Vinduesbånd, lamelrammer og sålbænke 

• Det originale udtryk bevares 

• Træ frem for plast eller metal 

Hoveddør 

• Pladebeklædt med ét glasfelt øverst 

• Gerne i karakteristisk blågrøn farve 

Pladebeklædning og inddækninger 

• Respekter gennemgående linjer, fagopdeling og 
maling af løskanter 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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TIL- OG OMBYGNINGER (p. 40) 

Vindfang og overdækninger 

• Det originale udtryk bevares 

• Træ frem for plast eller metal 

Tilbygninger mod haven – facadeændring i stueplan 

• Kun overdækninger tillades for store huse 

• Nye facader bør respektere fagopdeling i vinduer 

• Vinduer fra gulv til loft med tværpost i brystningshøjde 

• Materialevalg tilpasset det oprindelige 

Tilbygninger ved enderækkehuse 

• Tilpasses eksisterende arkitektur 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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FARVER (p. 41) 

Farvernes betydning er tydelig 

• Okkergul 

• Rød 

• Blågrøn 

• Sortbrun 

Karaktergivende effekter af samspillet 
mellem farverne og rytme 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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FARVER 

Karaktergivende effekter af rytmen 

• Her den okkergule brandmur på 1. sal mellem husene 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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FARVER 

En fælles farveholdning 

• Forslag til opdatering af husbogens 
anvisninger  

Fra Husbog 2005 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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BEPLANTNING – Overgangszoner 
 

Skel mod stikvej på haveside 

Hækken/levende hegn er vigtigt 

• Skærmer for indblik 

• Rolig ryg når man bevæger sig på stikvejen 

 

 

 

 

 

 

Skel mellem ejendomme foran 
hus 

• Grønt skel vil understrege rytmen 

 

 

 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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BEPLANTNING – Overgangszoner 

Den grønne beplantning er i høj grad med til at definere oplevelsen af overgangszonen 
som offentlig eller privat 

 

 

 

 

 



Anbefalinger til fremtidigt vedligehold og udvikling 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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BEPLANTNING – Overgangszoner 

Den grønne beplantning er i høj grad med til at definere oplevelsen af overgangszonen 
som offentlig eller privat 

 

 

 

 

 

 



Lokalplan for Åbrinken 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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OMRÅDE 

• Grundejerforeningens arealer,  

• Geels Kirkesal,  

• Bellini og  

• de centralt beliggende boligkarréer. 

 

 

 

 

 

 



Formål og anvendelse 

Lokalplan for Åbrinken 
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Formål 

• udlægge områdets generelle 
anvendelse til helårsbeboelse, tæt-lav 
bebyggelse, 

• bebyggelsens arkitektoniske 
fremtræden bevares, 

• sikre områdets grønne karakter. 

…og anvendelse 

Grundlaget for kommunens regulering 

• Forholder sig til de vigtigste ting jf. 
formål 

• Går ikke ned i detaljer 

 

 

 

 

 

 

 



Disposition 

Lokalplan for Åbrinken 
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REDEGØRELSE 

• Eksisterende forhold 

• Anbefalinger 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 

 

 

 

 

 

LOKALPLAN 278 

• Formål 

• Område og zonestatus 

• Områdets anvendelse 

• Udstykning 

• Veje, stier og parkering 

• Bebyggelsens omfang og placering 

• Bebyggelsens ydre fremtræden 

• Ubebyggede arealer og hegning 
(forplads og baghaver) 

• Skiltning 

• Tekniske anlæg 

• Servitutter 

• Lokalplanens retsvirkninger 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår og nyskabelser 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Veje, stier og parkering 

Mindst én parkeringsplads pr. 

bolig på egen grund ved 

nybyggeri, tilbygninger eller 

ændret anvendelse, herunder 

inddragelse af garagen til 

andre formål end parkering. 

 

 

 

 

 

Lille cyklist. Peter Gabriel, 1957 (foto: Lucie Mørch) 

Fra Åbrinken 50 år - festskrift 



Væsentligste vilkår … 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Omfang og placering – store huse 

• Overdækning mod haven indenfor 
byggefelt på 21,8 m2. 
 

• Byggefelt på 7,8 m2 i gårdrum. 

• Lukket vindfang indenfor byggefelt 
på 5,3 m2 + evt. areal fra garage.  

• Overdækning tilladt i resten af 
byggefeltet. 

• Tagflade parallelt med og minimum 
15 cm under garagetag. 
 

• Tilbygning indtil 35 m2 ved gavl. 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår … 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Omfang og placering  

– små huse 

• Byggefelt på 15,6 m2 mod 
haven for tilbygning eller 
overdækning. 

• Tilbygning på indtil 35 m2 
ved gavl af enderækkehuse. 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår … 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Omfang og placering  

- Skure, drivhuse, legehuse 

• Indtil 8 m2 indenfor byggefelt. 

• Evt. sammenbygning med nabo . 

• Ét yderligere byggefelt ved 
enderækkehuse. 

• Cykelskur på indtil 4 m2 for 
nordligste række. 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår og nyskabelser 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Bebyggelsens ydre fremtræden  

TAGE 

• Skifereternit (sortblå) ved ny tagbeklædning (store 
huse - plader/små huse bølgeplader). 

• Hævning af tag på store huse indtil 17 cm. 

• Aftrækshætter i zink som oprindelig på store huse. 
Plast på små huse. 

• Zink frem for aluminium ved inddækninger, 
tagrender og nedløb. 

• Afstemning om solcelleanlæg i sin nuværende form 
ved kommende generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår og nyskabelser 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Bebyggelsens ydre fremtræden  

FACADER 

• Vinduesrammer og pladebeklædning skal være 
hvide.  

• Vinduer og lamelfelter bør/skal tilstræbes udført 
i samme proportioner som de oprindelige.  

• Lamelfelter og listebeklædning i træ. 

• Tilladt at etablere glaspartier fra gulv til loft i i 
sydfacadens stueetage. 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår og nyskabelser 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Bebyggelsens ydre fremtræden  

GARAGER, TILBYGNINGER, SKURE, CARPORTE 

• Materialevalg og farver som eksisterende 
rækkehus. 

• Vinduer og døre i tilbygninger skal have 
dimensionering, opsprosning og farver svarende 
til den oprindelige bebyggelse. 

• Evt. krav til skure og carporte er p.t. ikke 
behandlet. 

 

 

 

 

 

 

 



Væsentligste vilkår og nyskabelser 

Lokalplan for Åbrinken – forventet indhold 
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Bebyggelsens ydre fremtræden  

UBEBYGGEDE AREALER OG HEGNING  
(= FORPLADS OG BAGHAVE) 

• Hegn langs skel mod vej og sti skal være hæk 
eller begrønnet hegn. Hækken skal etableres 
mindst 30 cm fra skel inde på egen grund. Der 
kan etableres trådhegn i eller umiddelbart bag 
hækken.  

• Mod I.C. Modewegs Vej og Bredevej er der 
desuden mulighed for at opsætte raftehegn 
(muligvis med bark?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan for lokalplanarbejdet 

Lokalplan for Åbrinken 
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Perspektiv for Åbrinkens fremtidige udvikling 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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Med lokalplanen som anledning kan vi – uanset lokalplanens 
endelige indhold – skabe en øget interesse blandt beboerne, 
som på sigt kan udvikle Åbrinkens arkitektoniske udtryk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaringsanalysen 

• Inspiration for nuværende og kommende beboere 

• Reference for udarbejdelse af konkrete anvisninger og 
nøglefærdige projektforslag 

Lokalplan (fra medio 2018) 

• Vilkår for udbygning og renoveringer  
(afløser tinglysninger og tidligere praksis) 

Guider og anbefalinger på hjemmesiden  

• Opdateres/udvikles som supplement til lokalplanens krav 

 

 

 



Perspektiv for Åbrinkens fremtidige udvikling 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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Guider og anbefalinger på hjemmesiden  

• Oversigt over farver på de enkelte bygningsdele med NCS farvekoder 

• Forslag til hegn og hække 

• Nøglefærdigt projekt på renovering af vinduesbånd på 1. sal  
(Vinduer, lamelfelter og drypnæse) 

• Konstruktive anvisninger ved fornyelse af tag (store huse) 
(Tagbeklædning, hætter, tagfod og spærender, inddækning mod nabo) 

• Forslag til udformning af vindfang og materialevalg (store huse) 

 

 



Arkitektoniske værdier i Åbrinken (p. 36) 

Bevaringsanalysen udarbejdet af Rønnow arkitekter 
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SAMMENFATNING  

Til trods for det ensartede udgangspunkt 
med samme arkitektonisk udtryk på trods af 
to hustyper, ensartet farvesætning og 
placering på matriklen opleves bebyggelsen 
i dag overordnet som varieret, 
karakteristisk, spændende og med en rar 
atmosfære. 
 

Indtryk understreges af: 

• Farvesætning 

• Bevaret detaljeringsgrad i huset som 
helhed 

• Begrønning i forhavernes skel og 
overgangszoner (offentlig – privat zone) 

 

Enkelte steder bliver bebyggelsen 
lidt kønsløs og nærmest triviel.  

 

Indtryk svækkes ved: 

• Ændringer i farvesætning 

• Detaljer ved vinduer og tag i 
forbindelse med 
udskiftning/energirenovering 

• Vindfang og overdækninger er 
udført med varierende karakter 
og kvalitet. 

 

 



Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 

Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan 
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Spørgsmål? 

 

Diskussion! 
 

 


