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I Bolig-rækkerne er der plads til alle, for boligkon-
ceptet rummer forskellige boligstørrelser i både ét 
og halvandet plan. På den måde tilgodeser vi en 
bred vifte af beboere og familiesammensætninger, 
som er grobund for stærke fællesskaber.

Bolig-rækkerne er et modulbaseret rækkehuskon-
cept med høj fokus på fleksibilitet og miljøven-
ligt design. Med Bolig-rækkerne tilbyder vi trygge 
hjem, som er tilpasset både omgivelser og bebo-
ernes behov.  

Plads til alle
I Boligselskabet Sjælland bygger vi boliger, som 
er til for dig. Med Bolig-rækkerne imødekommer 
vi, at mere end hver tredje af de boligsøgende 
foretrækker et rækkehus, når de er på jagt efter 
en ny lejebolig. Det gør rækkehuse til vores mest 
efterspurgte boligtype. 

Fremtidens miljøvenlige almene rækkehuse
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Sæt dit eget præg 
Med en nybygget bolig i Bolig-rækkerne har du 
mulighed for at skabe et hjem tilpasset dine be-
hov. Du kan vælge at flytte ind i boligen, som den 
er og nyde de store lyse rum. Eller du kan sætte én 
eller flere skillevægge op og skabe ekstra værelser 
i boligen. 

På bosj.dk/skillevægge kan du læse mere om 
opsætning af skillevægge i Bolig-rækkerne. 

Fleksibelt træbyggeri 
Bolig-rækkerne bliver opført i robuste nordiske 
materialer, som kræver minimal vedligeholdelse. 
Kreative designløsninger skaber samtidig de opti-
male funktionelle ramme for en tryg og enkel 
hverdag.

Boligkonceptet består af fem forskellige basis- 
boliger, der kan sættes sammen på en utraditionel 
måde. Bolig-rækkerne er nemlig kendetegnet 
ved skråtage, hvor tagryggen er vendt i forhold 
til, hvordan man traditionelt bygger rækkehuse. 
Det giver mulighed for at skabe et anderledes og 
varieret udtryk, når boligerne designes.

Konceptet giver mulighed for at forskyde og 
sammensætte basisboligerne alt efter lysindfald, 
omgivelser og ønsker. Samtidig er der mulighed for 
at variere løsninger til vinduer, facader og andet 
materialevalg. 

Basisboligerne er opbygget af træ-elementer, der 
er produceret på typehusvirksomheden Danhaus. 
Treæelementerne bliver herefter transporteret 
til byggepladsen, hvor det kun tager 2-3 dage at 
samle elementerne til den færdige basisbolig. Det 
betyder, at mange af de udfordringer som vejr og 
vind giver i byggeprocessen, forsvinder.

Bolig-rækkerne er kendetegnet ved skråtage, 
hvor tagryggen er vendt i forhold til, hvordan 
man traditionelt bygger rækkehuse.
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Vi bygger 250 rækkehuse
I sommeren 2018 indgik vi et stærkt samar- 
bejde med to tegnestuer - Mangor & Nagel og  
WE architecture, Holmsgaard Ingeniører og 
træ-elementproducenten Danhaus i Esbjerg, om 
at skabe fremtidens almene og miljøvenlige ræk-
kehuse.

Over de næste fire år skal vi sammen opføre mini-
mum 250 rækkehuse i Bolig-rækkerne. Med et fast 
team gennem hele perioden, fastholder vi viden og 
erfaring og vi kan bygge miljøvenlige rækkehuse i 
høj kvalitet til en fast pris. 

Klima og miljø i fokus
Bolig-rækkerne er primært bygget i træ, og derfor 
minimerer vi brugen af beton, som ellers ofte er 
det foretrukne byggemateriale. Derudover er træ 
1/5 lettere end beton og gør derfor montagen 
lettere, og samtidig reducerer de danskprodu- 
cerede træelementer behovet for transport. 

Ved at vælge træ som det primære byggemateri-
ale, vælger vi også et byggemateriale, der igennem 
dets livscyklus aktivt har været med til at reducere 
CO2-aftrykket og skaber et mere klima- og mil-
jøvenligt byggeri. 
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Reduktionen af Bolig-rækkernes CO2-aftryk bliver 
yderligere styrket, da boligerne bliver bygget efter 
kravene i bygningsreglementet BR18 Lavenergi. 

Med BR18 Lavenergi er Bolig-rækkerne lav- 
energiboliger. En lavenergibolig er isoleret med et 
tykkere lag isolering end almindelige boliger, har 
energiruder og et moderne balanceret ventilations- 
anlæg med varmegenvinding, så der spildes mindre 
varme på udluftning. 

Det betyder, at boligen som udgangspunkt bruger 
mindre energi til opvarmning.  Samtidig er der sol-
celler på tagene, som gør at boligerne producerer 
CO2-neutral strøm, der dækker dele af forbruget 
i boligen og dermed får den enkelte beboer lavere 
udgifter til varme og varmt vand.  
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Her kan du allerede  opleve Bolig-rækkerne

Toftengen i Ågerup 
10 km nord for Roskilde ligger de første 44 rækkehuse opført i  
Bolig-rækkerne. Her er både boliger i ét og halvandet plan med en ind-
bydende planløsning og loft til kip. 

Indflytning sommeren 2020 

Elverbakken i Hvalsø
For Hvalsø Boligselskab er vi ved at opføre 35 boliger i Bolig-rækkerne.  
De er placeret i landlige omgivelser lidt uden for Hvalsø by. 

Indflytning 2020/2021



Ilustration af en boligrække fra casen “Tofteengen”

April  2020


