
STRØMMEN
Et fællesskabsdannende beboelsesområde

Byggeriet Strømmen er inspireret af Karups Å, der slyn-
ger sig gennem Skive by. Strømmen skaber associatio-
ner til Elværket, og dens forhistorie. 

Sigdís, Jeppe, Johanne & Kirstine 

Dette vil blive videreført i 
Strøm-husene. Muligheden 

for fællesskab er altgøren-
de, da det er små boliger, 

og fællesskabet skaber 
tilknytning til boligmiljøet.  
Skive grænser op til både 
skov: Krabbesholm Skov, 
og vand: Limfjorden; 
derfor er projektet omgi-

vet af naturen. Naturen 
skal være i centrum for 

at lægge fokus på den 
grønne omstilling og 

biodiversiteten. Boli-
gerne har et nabofæl-
lesskabsdrivhus, hvor 
grøntsager og planteliv 
kan nydes, som en del 
af hverdagen. Biodiver-
siteten vil blive fremmet 
ved at implementere flere 

forskellige miljøtiltag. Disse 
tiltag vil skabe følelsen af 

at bo helt tæt på naturen.  
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Projektet består af 10 stu-
dieboliger på omkring 25 

km2 med eget køkken og 
bad, hvor det indvendige 

studiemiljø er indbydende 
og åbent. ”Strømmen” 

består af organiske bølger, 
så beboelse i huset bliver 
en oplevelse, hvor de van-
te levevaner bliver udfor-
dret. Loftet er konstrueret 

i glas, hvor effekten vil 
være at ligge under en 

stjernehimmel. Bygning-
erne vil blive opført i træ 

og glas. Træet danner 
et indvendig skelet, som 
videreføres til fællesare-
alet mellem boligerne. 
Fællesarealet giver en 
reference til broen over 
åen, som samler de to 
å-bredder. De cirkulære 
former og forløb er gen-
nemgående for projektet 

ligesom Karup Å. Broen 
danner derved et sam-

lingspunkt, hvor fællesskab 
mellem boligerne kan blive 

mulig. 
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Plantegning

Strømmen vil danne rammen for et fællesskabsdannende beboelsesområde



Under træbrædderne i 
fællesområdet mellem 
Strøm-husene konstrueres 
et insekthotel. 

Tagene vil fungere som 
regnvandsindsamling, 
som kan bruges til toilet-
skyl og tøjvask. 
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Strømmen vil skabe nye vaner, som kan implementeres i de studerendes videre liv
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Snittegning Opstalt

Nedslag i plan Nedslag i 2. plan

Broen mellem natur og beboelse

En cirkulær kompostbun-
ke skal blive en central 
del af drivhusene. Gam-
melt mad bliver hermed 
til nyt.


