
Ungdomsboliger for fremtidens unge 
- Output fra workshop 

 
 
8. maj 2014 
 



Tak for en god workshop! 

 



 
Processen i dag 

 
Idégenerering  - fire temaer 

Centrum/
Fælles 

Periferi/ 
Solo 

Centrum/
Solo 

Periferi/ 
Fælles 

Prioritering 
af ideerne 

 

Koncept-
beskrivelse  Præsentation   

1 2 3 4 



Fokus på fire variable 

1. Ungdomsboligen – en naturlig overbygning på skolen, efterskolen, 
klubben og institutionen. Ungdomsboligen – en social konstruktion, med et 
stærkt fællesskab, og højt serviceniveau. Vi bygger til en ungdom, der er 
socialiseret i institutioner.  

2. Ungdomsboligen – den individuelle bolig for dem der går solo, kan og 
vil selv. Ungdomsboligen – en pædagogfri zone – fokus på individuel læring og 
behov. Vi bygger til en ungdom, der er unik – individer der kan og vil selv!  

3. Ungdomsboliger i centrum af byen. Ungdomsboligen – en bolig i den 
bynære zone, så tæt, integreret og inkluderet med byen som mulig. En bolig 
der er i symbiose med byen, som er smidig og tilgængelig - blivende boliger og 
midlertidige in-fill byggeri fx skurbyggeri på havnen, i parken og på torvet. 

4. Ungdomsboliger i periferien af byen. Ungdomsboligen – en bolig med egen 
identitet – en base med tilbud, gode rammer og muligheder lokalt. Boliger med 
udsigt og fokus på værdi for beboeren. En bolig der er en base i sig selv, og 
som solitært opfylder de unges behov. En bolig der er attraktiv fordi den i sig 
selv har mere at byde på og man får meget for pengene. 

 



Og fire fokusområder 

Centrum 

Periferien 

Fælles –Institution 
Solo 

Synergi med eksisterende erhverv, 

kulturliv, uddannelse m.fl.  

Trykhed – også for forældrene 

Delebil, -cykel, … 

Socialvarmemester 

Tilvalgsliste – vask, rengøring, 

mad… 

Flere muligheder  

– idræt, pool, bar … 

Gode faciliteter 

Google plex  

24/7 tilbud  

Motionsrum 

Fælles transportmidler 

Symbiose med uddannelse 

 - sammensmeltning og 

understøttelse af hinanden 

International trækplaster 
 

”Skurvogn” – fleksibilitet 

Pædagogfrizone 

Midlertidig - uden grundkøb  

Benytte ”tomme” grunde – infill 

Samarbejde med developer 

Etablere en ”byggeplads” – de 

unge bor i skurvogne 

Integration og symbiose med 

lokalområdet 
 

Den store bolig 

Meget for pengene  

Den traditionelle bolig  

Mere rum og plads 

En god rede-bygger-bolig 

Flere rum 

Hvor vil jeg bo…? 

Karakteristika 



Konceptbeskrivelserne 



Boligkoncept: Når periferien bliver til centrum 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 

Boligselskab, Developere, Kommune, OPP 

 

Hvad karakteriserer beboeren? 

Unge / yngre par, DK + udland (Pendler bolig) 

 

Hvilke teknologier og apparater er beboeren omgivet af? 

Intranet/ 1 Gigabit internet, Transport, Letbane 

 

Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 

Identitet/Bolig/Social fællesskab 

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 

At skabe centrum 

At skabe en by 

Socialt samværdsrum 

- Cafe 

- Uderarealer, sport, Grill etc. 

- Vicevert, Vicevoksen, EFOR 

 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
 

Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 

Størrelsen, Altan, Flex-vægge, Køkken, kvalitet. 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

Mange 

 

 

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 

Kommunen, Udd. Inst. Sygehuse, Developer-> Afkast 

Beboerne – boligliv/Liv/Udvikling/Identitet. 

 

 

 

Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 

At skabe ny attraktivitet. 

Ung->Yngre par->Børnefamilier 

 

 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

Boligkoncept / Illustration: ________________ 



Noter fra præsentationen – 
Periferien/Fælles 
• Periferien har et trist image. Hvis der skal være noget ved at bygge i periferien, skal det være noget nyt, 

noget attraktivt – de findes eksempler syd for Køge, Birk i Herning m.v. Det kunne også være sammen 
med de nye supersygehuse. 

• Det er vigtigt med infrastruktur. 

• Boligkonceptet løser udfordringen med at skabe en ny attraktivitet. 

• Boligkoncept med god plads, barområde, wellnessområde, tagterrasser. 

• Boligkoncept som et ”bjerg” -  et byggeri der knytter sig eller ligger ovenpå et eksisterende byggeri – en 
uddannelsesinstitution en virksomhed eller et sygehus. 



Boligkoncept: Her bor den urbane bonderøv 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 

Unge sidst i uddannelsesforløbet + lokale unge først i udd. 

 

Hvad karakteriserer beboeren? 

Selvkørende + unge hvor netværk er etableret (Fagnetværk, Lokal)  

 

Hvilke teknologier og apparater er beboeren omgivet af? 

Dele-el-bil, fælles el-cykelpark, solceller, genbrug af regnvand, drivhus-
have, al moderne teknologi 

 

Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 

Møde m. studiegruppe, øve mig på at blive voksen, (familieopbygning) 

Studiekammer, Grill-fest, Populært sted at komme for venner. 

Også tilbud for naboer (Beachvolley, fodbold -> få men brugte) 

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 

Hvilken adfærd skal boligen understøtte? 

Kontaktsted til udd.inst. 

Hvordan/forberedelse til familieliv/voksenliv – ”indslusning” 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

Understøtte bæredygtighed 

 

Hvad kendetegner boligen? 

Mange m2 + billig drift 

 

Hvordan bliver boligen bedre, smartere og billigere?  

Fornuftig brug (Ansvarlighed) 

 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
Hvordan vil vi påvirke beboeren? 

Tilbyde kobling til lokalsamfundet (Den lokale bonderøv) 

 

Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 

Stor frihedsgrad – stort ansvar 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

Mulighed for funktionsopdeling/decentralt 

Mulighed for udearealer 

 

Hvilken motivation og incitamenter hos beboeren vil vi spille på? 

”Jeg ved hvad jeg vil”, Miljøvenlighed 

Blive en del af en god historie  

 

Hvad gør vi konkret for at gøre boligen bedre, smartere og billigere? 

Solceller, jordvarme, drivhus, privat udearealer… 

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 

Identitetsskabende ”Historien om det det stegte lam” 

Udslusning, Redebygning 

 

Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 

 

Supplement til eksisterende 

Liv i lokalsamfundet 

- Port til lokal samfundet (Stimulerer flere i lokalsamfundet til udd.) 

 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

6//LAV EN OVERORDNET BESKRIVELSE AF 
JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 
Fleksible vægge -> bolig kan funktionsopdeles og bruges til større 
fester/sammenkomster 

Høj musik – langt til naboerne 

Bæredygtighed – solenergi, vand, tæt lav mange m2 til solceller 

Skal kunne huse læsegruppe til grill-aften 

Deledyr – ritual hvor man spiser lammet 

Grill 

Byg til de unge – der gerne vil blive i området – dem der ønsker at bevare deres netværk 

Transport/stationsnært 

Så stor som muligt = 50 m2 

Lokal tilknytning? 

Tematisere muligheder – fodbold, økologi/landbrug/husdyr, køkkenhave 

Gode sportsfaciliteter 

Nem transport til/fra delebiler 

Køkkenhavne 

Knallertværksted 

Et stort rum 

Plads til at have folk på besøg, overgang til voksen-pendler-boligen/familie 

 

Boligkoncept: Periferien/Solo  



Noter fra præsentationen – 
Periferien/Solo 
• Målgruppe er unge der har været i studie i et stykke tid og derfor er der også tænkt på boligen som en 

form for udslusningsbolig. 

• Der er tænkt i bæredygtighed som noget der kan billiggøre driften af boligen, solceller, jordvarme etc. – 
men også mulighed for at dyrke små haver. Der er i dette koncept sat fokus på identiteten i boligen og 
her er der valgt bæredygtighed som tema, det kunne dog også være sport eller andre fritidsaktiviteter 
der var identitetsdannende for dette. 

• Vi forestiller os en industrigrund så der er god plads mellem boligerne. Man udnytter at grundprisen er 
lav og der er mange tilbud. Der kan tilbydes en stor bolig og der skal være plads til venner fordi den 
også skal kunne rumme det sociale liv. Der skal være plads til ”klappefår”. Fælles el-delebiler, små 
drivhuse og hems med sovepladser. Fællesfaciliteter som en port til lokalområdet – et 
sammenknytningspunkt 

• Hvordan skaber vi den gode historie om ungdomsboliger i periferien uden at man er tvunget til at bo i 
kollektiv med hinanden. 

• Kommentarer : man kunne leje boligerne ud til andre urbane bonderøve i sommermånederne, så de 
også kunne opleve livet i periferien. 

• Ligger det hvor kragerne vender ? det kunne også være i Valby eller høje Tåstrup, men det vigtige er at 
det er et areal der kan disponeres over. 

• Det kritiske punkt er el-bilen. Kan man tænke sig det i et fremtidens Danmark, hvor der er behov for at 
køre til de store supersygehuse osv.?  

• Man kunne arbejde med brint, som det er gjort før og have sig eget brintanlæg. 

• Disse boliger er tænkt hvor der findes ledige grunde i periferien af de store byer eller i mindre byer hvor 
kommunerne har  et ønske om at tiltrække unge og  gøre noget anderledes. 

• Jeg mener ikke periferien er en option, medmindre den er koblet på en eksisterende infrastruktur. 

• Kunne man i stedet bruge dette boligkoncept til at bygge nogle af byerne færdige. F.eks. er der jo her i 
høje Tåstrup et hav af boulevarder og grønne ”ørkner” hvor der ikke sker noget. Mange af disse arealer 
er måske oveni købet ejet af boligselskaberne og måske er det nærliggende at bygge her?? 

 



Boligkoncept: Centrum – fælles/institution 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 

Bruger byen som identitetsskabende . 

 

Hvad karakteriserer beboeren? 

Bemidlet  

Social 

 

Hvilke teknologier og apparater er beboeren omgivet af? 

Wi-Fi 

TV-signal (Fodbold + paradise hotel) 

 

Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 

Opbevaring af ejendele 

Sove 

Studiemuligheder 

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 

Hvilken adfærd skal boligen understøtte? 

Det sociale udeliv 

Byens muligheder 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

Ingen service  

Egen deltagelse 

 

Hvad kendetegner boligen? 

Microbolig 

Delebolig 

 

Hvordan bliver boligen bedre, smartere og billigere? 

Funktioner opnås ude.   

 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
Hvordan vil vi påvirke beboeren? 

Ingen valgmuligheder 

 

Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 

Super beliggenhed 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

Ingen 

 

Hvilken motivation og incitamenter hos beboeren vil vi spille på? 

Beliggenhed + identitet 

 

Hvad gør vi konkret for at gøre boligen bedre, smartere og billigere? 

Bedre: gennemtænkt planløsning, optimal udnyttelse 

Billigere: Store bebyggelser (Mængde), færre fællesarealer 

Smartere: Arkitektur og indretning 

 

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 

 

Fordi den ligger i centrum. 

 

 

Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 

 

Høj efterspørgsel på central beliggenhed 

Høje byggeomkostninger i centrum 

 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

6//LAV EN OVERORDNET BESKRIVELSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

Boligkoncept: Centrum – fælles/institution 



Brainstorm ideer – Centrum/Fælles 

Ideer:  

1. Beliggende i centrum er eftertragtet 

2. Byggeomkostninger er høje i centrum 

3. VI kan lave endnu mindre boliger i centrum 

4. Store bebyggelser 

5. Ingeb p-plads til biler, men plads til cykler 

6. Dele 

7. Kønsbestemt udlejning – drenge- og pige-værelser 

8. Badet er dyrt man kan dele 

9. Sociale muligheder 

10.Boligen kan være lille fordi bymidten har sociale tilbud og aktiviteter 

11.Eksisterende byggeri der konverteres til ungdomsboliger – kan i tilgift få ekstra rum til fælles ophold 

12.Forskellige udstyrsniveauer 

13.Indbyggede skabe 

14.Høje grundpriser i centrum 

15.Hvordan kan man få en mini bolig til at føles større? 

16.Installationer 



Noter fra præsentationen – 
Centrum/fælles 
• Beliggenheden er for de unge mennesker i dag en høj prioritet, men byggeomkostningerne er høje så 

derfor skal denne boligtypes omkostninger minimeres. Dette gøres ved at boligernes fællesarealer i 
højere grad bliver en del af byrummet. Få mange til at bo på få kvadratmetre.  

• Beboerne i disse boliger er unge der efterspørger en central beliggenhed. Det er beliggenheden der er 
det styrende for valget af denne bolig. Boligen skal understøtte det sociale udeliv. 

• Da byggeomkostningerne er høje, er denne bolig udformet så der bruges et begrænset antal 
kvadratmetre, der kan være deleboliger eller en mikrobolig. 

• Smartere og billigere gøres ved at de fælles sociale funktioner etableres udenfor boligen. 

• Vil den næste der skal etablere det her ikke være ”Låsby Svendsen”? 

• Hvordan undgår man at det her bliver historien om at her bliver der bygget noget i en fart? Lige specielt 
her er det vanvittigt synd ikke skabe mulighed for at skabe mulighed for det sociale. 

• Svar: identiteten er ikke fællesskabet på kollegiet, men identiteten det er de unge selv. De har de 
sociale fællesskaber nogle andre steder – de efterspørger ikke fællesskaberne på kollegiet, men  i nogle 
andre fællesskaber. 

• Man kunne godt være nervøs for at der blev gået på kompromis med den generelle anvendelighed.? 

• Hvem siger at efterspørgslen bliver støre på kvadratemtre øges.  

• Regensen i København har en stor efterspørgsel, men har meget dårlige værelser og en billig husleje. 

• Peder Duelund har eksempel på gadekollegiet i København, hvor det er musikere der benytter kollegiet 
og hvor festen kører ugen lang med et meget rigt socialt liv. 

 



Boligkoncept: Tabula Rasa 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 

Ressourcestærke beboere.  

Beboere der kan og vil selv. 

Beboere der sætter pris på at sætte deres personlige præg på deres egen 
bolig. 

Hipseteren  

Hvad karakteriserer beboeren? 

22 + (den modne teenager) 

De har et interesse fælleskab – teambyggeri 

Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 

Støtte op om  

1. uddannelsen 

2. eksisterende netværk 

3. boligmiljø 

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 
Hvilken adfærd skal boligen understøtte? 
Ejerskab og engagement 
Understøtte beboeren er i centrum i centrum 
 
 
Hvilken service skal boligen tilbyde? 
En basisbolig – med de basale funktioner, men mulighed for individuel råderet i udpræget grad. 
 
Hvad kendetegner boligen? 
Ingen bindinger 
Tilvalg 
Benyttelse af byens tilbud 
- Konstruerede fælleskaber 
Værdi og interessefælleskab 
 
Lad de unge udfolde sig i deres byområde – byggelegeplads.  
 
Hvordan bliver boligen bedre, smartere og billigere?  
Konceptboliger – industrielt fremstillet – masseproduktion  
Facader og arkitektonisk udtryk – af identitetsskabende og høj værdi for billige penge 
Medbyg 
 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
Hvordan vil vi påvirke beboeren? 
Tilskynde beboeren til at indgå og bidrage i samspil med byen. 
Evt. kickstart af byudviklingsområde. 
Infill – der skaber liv - evt. i dødeområder i byen 
 
Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 
Personlig bolig, centralt, sammenmed ligesindede – men uforpligtende og på beboerens 
præmisser 
 
Hvilken service skal boligen tilbyde? 
Ingen 
 
Hvilken motivation og incitamenter hos beboeren vil vi spille på? 
Eliten på sit eget felt 
Interessefælleskab 
Hvad gør vi konkret for at gøre boligen bedre, smartere og billigere? 
Ingen fælles ting og sager 
Ingen grundkøb 
Industrielt produceret 
Medbyg 
Fleksibilitet i boligen – facaden kan åbnes så hele væggen bliver til altan 
 

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 

For byen: Identitet til et område i vækst 

For den unge: central billig bolig 

Tager presset af boligmanglen 

30 % billigere  - flere penge til dig selv 

 

Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 

Liv i byen og mellem husene 

Mulighed for at bo med ligesindede  

Mange boliger til byen hurtigt og fleksibelt  

Mulighed fro at flytte boligerne rundet i byen – på pladser, havnekajer, parker, 
byudviklingsområder m.m.m. 

 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

6//LAV EN OVERORDNET BESKRIVELSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

Boligkoncept / Illustration: Tabula Rasa 

Infill – permanent eller midlertidigt Byudviklingsområder - midlertidigt  



Brainstorm ideer – Centrum/Solo 

Ideer:  

1. Pris – den skal være attraktiv også ift. eksisterende boliger. 

2. Sammenhæng med uddannelsesinstitutioner 

3. Nye regler for depositum og indskud 

4. Skal kunne løse ventetid og desperate akutte behov 

5. Teamejendomme – boliger der matcher dig som person. 

6. Indendørs råderet 

7. Nye regler for anvisning – så der sikres et godt match. 

8. Placering tæt på alt – bidrage til liv i byen – 100 boliger på havnen som nyt brohoved ved islandsbrygge 

9. Bruge de tilstødende faciliteter 

10.Virtuelt fælleskab – blive en del af fællesskabet inden man flytter ind. Facebook - byttecentral 

 

Koncepter: 

1. Rigtig bolig i miniformat 

2. Delelejlighed for internationale studerende 3-4 små værelser. Fælles køkken/bad/stue. Kunnelige så 
meget som enhver anden bolig. 

3. Sovekabine – uden bad, køkken m.v. blot en sofa og skabsplads – resten sker andre steder 

4. Bolighotel – korte leje perioder – møbleret og øget fleksibilitet 

 

 

Forhold til  



Noter fra præsentationen – 
Centrum/Solo 
• Vi laver et nyt byggeri – Det gamle plejehjem Sølund bliver lejet ud midlertidigt – det er hærget og det 

er midlertidigt. Det er beboerne selv der må bestemme, hvordan de vil rive vægge ned og sætte vægge 
op. Det vil kunne etablere et engagement og et ejerskab, hvis det skal give mening at bygge noget ny 
og noget andet. 

• Vi har drøftede også skurvognen og byggeklodsen som model for byggeriet , det kunne være 
Refshaleøen, havnen i Ålborg, midtbyen i Odense på nogle lejekontrakter i 15 år. Bebyggelserne kunne 
være et brohoved i udviklingen. Der kunne også laves tematiserede ungdomsboliger; for 
friluftsmennesker osv. 

• På tegningen vises nogen der er ved at bygge et lysthus af paller ovenpå bygningen og en transparent 
skærm /skal der bygges over boligerne som en midlertidig overdækning. 

• Kommentar: dette princip yder enormt stor modstand i Københavns kommune. Mest fordi det kan være 
et problem at få folk smidt ud igen – man kunne kalde det ”Christiania-effekten”. 

• Kommentar: hvorfor er der tænkt på en tidshorisont på 15 år, hvorfor ikke 2 eller 3 år? 

• Svar: det er fordi det skaber en sær stemning når der er nogen der flytter ud og der så ikke kommer 
nye ind. 



En hurtig sammenfatning 

• Det har været spændende, men jeg har oplevet at rammerne om periferi og centrum har været lidt for 
snærende. Særligt omkring fællesskab og solo er det måske ikke den opdeling vi skal lave, fordi jeg har 
hørt dem fortolket på forskellige måder. 

• Det har også været spændende at opleve hvordan praktikere og arkitekter arbejder sammen – 
sammenstillingen af administrative og teknikere der arbejder sammen har givet nogle gode vinkler på 
projektet. 

• Vi har ikke lagt op til at den sociale dimension skulle behandles på anden vis end som en fællesskabs-
skabende.  Men vi har ikke behandlet den socialpolitiske del af det. Vi har jo stadig en udfordring med at 
dem der ikke har rige forældre ikke har mulighed for at bo og studere alle steder. Vi mangler jo måske 
en ide til hvordan vi får nogle andre til at finansieret boligerne. Hvem kan komme med penge til at 
skabe disse attraktive ungdomsboligmiljøer med en social dimension, hvor der er tryghed og opsyn fra 
en ”Efor”. 

• I sidste ende er det jo damspillet mellem boligselskaberne og kommunen der gør at vi kan skabe 
ungdomsboliger der er del af en sammenhængende strategi hvor uddannelsesinstitutioner og 
kommunale institutioner. 

• Vi bør også diskutere studiemiljø som en del af boligmiljø fordi boomet i optagelsen af studerende gør, 
at der ikke er plads til at studere på uddannelsesstedet, men at der i stedet må studeres hjemme eller 
andre steder i byen.  

• Erhvervsskolerne er også en oplagt institution at etablere samarbejde med. 

 

Ministeriet: 

• Vi vil meget gerne orienteres når I laver alle disse undersøgelser ude omkring i lokalområderne. Det er 
af stor interesse for os og kan bibringe os nye vinkler på udviklingen af boligpolitikken. 

 


