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Modelprogrammet for Fremtidens almene ungdomsbolig giver 
inspiration til og konkrete eksempler på, hvordan der i praksis kan 
arbejdes med udviklingen og opførelsen af en fremtidig ungdomsbol-
ig. Fremtidens almene ungdomsbolig er en bolig, hvor der både tages 
hensyn til at imødekomme de unges boligpræferencer samt tilbyde et 
mere økonomisk fordelagtigt boligtilbud målrettet studerende sam-
menholdt med det eksisterende boligudbud.    

Ambitionen med indeværende modelprogram er at skabe et nyt 
værktøj primært målrettet boligorganisationer og andre udlejere af 
almene boliger, men tillige planlæggere, udviklere, tekniske rådgiv-
ere, kommuner og øvrige aktører inden for det byggende miljø.  

Modelprogrammet er tilvejebragt i et samarbejde mellem AKU-Aal-
borg, Alabu Bolig, Boligselskabet Nordjylland, Himmerland Bol-
igforening, Nørresundby Boligselskab, Plus Bolig, Sundby-Hvorup 
Boligselskab, Vivabolig, Internationalt Boligkontor ved Aalborg 
Universitet, University College Nordjylland, By- og Landskabsfor-
valtningen ved Aalborg Kommune og Kuben Management. Foruden 
at indeholde en sammenfatning af eksisterende erfaringer på un-
gdomsboligområdet, præsenteres der i modelprogrammet helt ny 
viden udviklet i projektforløbet vedrørende Fremtidens almene un-
gdomsbolig. 

Modelprogrammet indbefatter en gennemgang af syv ungdomsbol-
igtyper, som alle rummer en række anbefalinger vedrørende boligin-
dretning, fællesarealer, udearealer og beliggenhed i forbindelse med 
udviklingen af en fremtidig ungdomsbolig.  Hver af de syv boligtyper 
indeholder desuden en række bud på konkrete planløsninger til in-
spiration – illustrative eksempler, som skal bidrage til modelprogram-
mets anvendelighed.

Modelprogrammet kan anvendes som et redskab til at træffe 
saglige og velovervejede valg især i den indledende projektud-
viklingsfase. Ved brug af modelprogrammet bliver det således 
muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende ungdoms-
boligbyggerier. 

Projektet Fremtidens almene ungdomsboliger gennemføres med økonomisk 
støtte fra ”Den Almene forsøgspulje- forsøg og udvikling i den almene 
boligsektor” ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
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Antallet af studerende i universitetsbyerne er stigende. Søgningen 
samt optaget på de videregående uddannelser er steget og har aldrig 
været højere. Frem til 2009 lå antallet af studerende relativt stabilt 
på ca. 200.000, mens det fra 2010 har været stigende. I 2013 var 
der ca. 260.000 studerende på landets videregående uddannelser. 
Det forventes, at stigningen fortsætter og i 2020 vil være på hele 
300.000, hvilket afspejler den nationale vision om, at 60 procent af 
en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse 
(MBBL, 2014a)

Samtidig med at der i 2013 var ca. 260.000 studerende på landets 
videregående uddannelser, var der kun i alt 66.000 ungdomsboliger 
inkl. kollegier på landsplan. Dækningsgraden for ungdomsboliger 
i forhold til videregående uddannelsespladser er på 26 procent 
og er således relativt lav. Det hænger desuden sammen med, at 
hovedparten af de studerende ikke bor på det almene boligmarked. 
Udlejningsboliger er den mest udbredte boligform for studerende, 
hvori 2/3 af de studerende på landsplan bor. Over 30 procent af de 
studerende bor i private lejeboliger, mens en tilsvarende andel bor i 
almene lejeboliger (MBBL, 2014a).

Som det fremgår af rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig 
(Kuben Management, 2014) var der i marts 2014 i alt 5.336 
ungdomsboliger i Aalborg, Nørresundby og Visse, udlejet af 
AKU-Aalborg. Godt 40 procent af boligerne, hvor der har været 
tilgængelige oplysninger om husleje (5.186 boliger), har en månedlig 
husleje på mellem 3.500-3.999 kr. inkl. vand og varme.  For omkring 
70 procent af alle boligerne ligger huslejen på 3.000 kr. eller derover. 

En studerende, der går på en videregående uddannelse og har 
SU’ens grundbeløb som eneste indtægt, får i alt udbetalt 5.021 kr. pr. 
måned. Suppleres SU’en med et SU-lån, er det muligt at få udbetalt 
op til 8.008 kr. pr. måned. Suppleres SU’en i stedet med arbejde, er 
det muligt at få en månedlig indtægt på 11.868 kr. efter skat, hvis 
det maksimale fribeløb udnyttes1 (Kuben Management, 2014). 

Knap 80 procent af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blandt 
de studerende, der bor i AKU-Aalborg’s udlejede boliger, er enlige - 
altså hverken gift eller samboende med en partner. Samtidig har 40 
procent af de enlige studerende en månedlig indkomst på mellem 
5.000-5.999 kr. Kun en fjerdedel af dem har en indkomst på 7.000 
kr. eller derover. Det betyder således, at 75 procent af de enlige 
studerende har en samlet indkomst på under 7.000 kr. om måneden, 
trods mulighederne for mere med SU-lån og højere maksimalt 
fribeløb (Kuben Management, 2014). 

Sammenholdes de ovenfor præsenterede boligudgifter med de 
studerendes indtægter fra SU, er det tydeligt, hvorfor det også er 
nødvendigt med en supplerede indkomst. Med de nuværende 
boligpriser betyder det videre, at de studerende er presset økonomisk, 
hvis SU er deres primære indtægtskilde. Over 80 procent af 
spørgeskemaundersøgelsens deltagere fra boligerne udlejet af AKU-
Aalborg tilkendegiver også, at de oplever boligudgifterne som enten 
en væsentlig, en tung eller en meget tung byrde for deres økonomi 
(Kuben Management, 2014).

Med et allerede presset boligmarked, hvad angår boliger målrettet 
studerende, sammenholdt med den store stigning i antallet af 
studerende, er der et stadigt stigende behov for etablering af 
billige boliger egnede til studerende, særligt i universitetsbyerne. De 
studerende er generelt villige til at betale op til godt halvdelen af 
deres månedlige indtægt i husleje, uafhængigt af indkomstniveau 
(Kuben Management, 2014). Med afsæt heri kan der argumenteres 
for nødvendigheden af flere og billigere boliger til studerende. At 
tilvejebringe et vidensgrundlag til, hvordan etablering heraf kan 
muliggøres er netop formålet med indeværende modelprogram, og 
med rapporten fremføres konkrete bud på, hvad netop fremtidens 
almene ungdomsbolig kan være.

BAGGRUND
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RAPPORTENS ANVENDELSE
Modelprogrammet for Fremtidens almene ungdomsbolig kan 
anvendes som et inspirationskatalog i forbindelse med planlægningen 
og udviklingen af fremtidige ungdomsboligprojekter. 

Rapporten indeholder syv forskellige ungdomsboligtyper, som er 
udvalgt i kraft af en viden om, at forskellige målgrupper efterspørger 
forskellige værditilbud. 

Hovedformålet med modelprogrammet er at skitsere en række 
boligtyper, herunder planløsninger, hvormed huslejen for slutbrugeren 
reduceres i mest muligt omfang, uden at der gås på kompromis med 
boligkvaliteten. Hensigten er dermed ikke udelukkede at beskrive et 
antal boligtyper, der imødekommer de studerendes boligpræferencer 
i relation til selve boligen, ude- og fællesarealer samt beliggenhed, 
men i stedet at fremføre konkrete bud på, hvorledes både 
boligpræferencer og målet om at opnå en så lav husleje som muligt, 
imødekommes. 

Modelprogrammet indeholder to tjeklister, der kan anvendes som et 
evalueringsredskab, således at fremtidige ungdomsboligbyggerier 
udvikles og planlægges på baggrund af allerede gjorte erfaringer 
og genererede ideer i projektet Fremtidens almene ungdomsbolig, 
jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og 
aktualisering” i denne rapport. 

Tjeklisterne giver et hurtigt overblik over modelprogrammets 
anbefalinger, hvorfor den respektive bygherre og øvrige parter, 
herunder bl.a. kommuner, rådgivere, developere, drifts- og 
udlejningsmedarbejdere og øvrige nøgleaktører, nemt kan spore sig 
ind på hovedelementerne i et fremtidigt ungdomsboligbyggeri. 

Eftersom indholdet i tjeklisterne er baseret på anbefalingerne 
i modelprogrammet og således er udviklet på baggrund af 
eksisterende erfaringer, der systematisk indgår i de to tjeklister, 
bliver det muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende 
ungdomsboligbyggerier på baggrund af eksisterende erfaringer. 
Desuden muliggør tjeklisterene, samt modelprogrammet i sin helhed, 
at konkrete til- og fravalg og dermed muligheder og faldgruber, kan 
drøftes med aktuelle samarbejdspartnere.

INTRODUKTION

>> Tjeklisterne giver et hurtigt overblik over modelprogrammets anbefalinger, hvorfor den respektive 
bygherre og øvrige parter, herunder bl.a. kommuner, rådgivere, developere, drifts- og udlejningsmedarbejdere 

og øvrige nøgleaktører, nemt kan spore sig ind på hovedelementerne i et fremtidigt ungdomsboligbyggeri. 
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PARTNERSKABSDANNELSE PROCESFORLØB

I udviklingen af nærværende modelprogram, og projektet Fremtidens 
almene ungdomsbolig i sin helhed, har partnerskabsdannelse 
gennem inddragelse af forskellige aktører og interessenter været 
grundstenen.

Der er tale om en partnerskabskreds bestående af en række almene 
boligorganisationer, herunder Boligselskabet Nordjylland, Alabu Bolig, 
Nørresundby Boligselskab, Plus Bolig, Himmerland Boligforening, 
Sundby-Hvorup Boligselskab og Vivabolig. Hertil kommer endvidere 
Aalborg Universitet, University College og AKU-Aalborg – og 
derudover Aalborg Kommune samt bygherrerådgivningsvirksomheden 
Kuben Management. 

Partnerskabssammensætningen har en helt unik karakter, idet de 
almene boligorganisationer, repræsenteret i Aalborg, i fællesskab 
har indgået i en aktiv dialog med Aalborg Kommune. Det har 
været en dialog med en overordnet, strategisk betragtning på 
ungdomsboligområdet, med det formål at understøtte en bæredygtig 
byudvikling sammen. 

Desuden er der i modelprogrammet trukket på 
bygherrerådgivningsvirksomheden Kuben Managements viden 
og erfaring med blandt andet at få byggeprojekter til at hænge 
sammen totaløkonomisk. Kuben Management er en landsdækkende 
rådgivningsvirksomhed med fokus på udvikling, helhed og 
bæredygtighed inden for det byggende miljø. Særligt afsnittet ”En 
reducering af huslejeniveauet - forskellige tiltag”, i indeværende 
rapport, er formuleret i tæt dialog med ansatte i Kuben Management, 
som har stor indsigt i og erfaring på området. 

Ydermere har vi i projektforløbet rådført os med Nybolig Erhverv, i 
forhold til afdækning af efterspørgslen på det private boligmarked, 
samt med BL og daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter 
i forhold til den gældende lovgivning. 

Ved at inddrage en bred kreds af aktører i udviklingsarbejdet, sikrer 
projektet et velfunderet grundlag for udvikling af bedre og billigere 
ungdomsboliger.  Hermed er projektets vidensfundament øget, så 
de afdækkede boligkrav og –præferencer også kan imødekommes 
gennem realiserbare projekter på såvel projekterings- og udførelses- 
som finansieringssiden.

At partnerskabsdannelsen har været helt central afspejler sig i 
procesforløbet for projektet, der er præsenteret i nedenstående afsnit. 

UDVIKLING AF VIDENSGRUNDLAG
Som vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig, 
og som led heri udarbejdelsen af nærværende modelprogram, er bl.a. 
rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (2014). Rapporten 
indeholder resultaterne fra to spørgeskemaundersøgelser: én blandt 
studerende i ungdomsboliger udlejet af AKU-Aalborg og én blandt 
internationale studerende på Aalborg Universitet og University 
College Nordjylland i Aalborg.

Rapporten er baseret på indsamlede oplysninger om de eksisterende 
ungdomsboliger i Aalborg Kommune, for at give et overblik over 
udbudssiden og de eksisterende ungdomsboliger, hovedsageligt de 
almene ungdomsboliger. Oplysningerne er hentet hos AKU-Aalborg 
og de almene boligorganisationer. Samlet har der været tilgængelige 
oplysninger om selve boligerne, venteliste og tomgang i boligerne 
(fra AKU-Aalborg) samt om fraflytning og huslejeudvikling (fra 
boligorganisationerne). Derudover er huslejeoplysninger koblet 
sammen med de øvrige oplysninger. 

Ydermere er rapporten, som nævnt, baseret på indsamlet empiri 
omkring ungdomsboligbeboernes boligpræferencer relateret til 
deres boliger.  Herunder bl.a. boligen i sig selv, bebyggelsen, 
boligområdet, beliggenheden, servicetilbud og sociale aktiviteter. 
I den forbindelse er det undersøgt, hvilke (og hvordan) bestemte 
bagvedliggende faktorer har relevans for bosætningen: Det gælder 
f.eks. økonomi, tilfredshed og områdeimage. Til belysning heraf er de 
to spørgeskemaundersøgelser gennemført.

Den første spørgeskemaundersøgelse er målrettet beboerne i 
ungdomsboligerne, der er udlejet af AKU-Aalborg i Aalborg Kommune. 
Spørgeskemaet blev udarbejdet af Kuben Management i samarbejde 
med de almene boligorganisationer i Aalborg Kommune, Aalborg 
Universitet og University College Nordjylland. Spørgeskemaet blev 
desuden oversat til engelsk, så de internationale studerende ligeledes 
kunne deltage i undersøgelsen.

Indsamling af svar foregik gennem brug af et webbaseret 
spørgeskema med kontakt til beboerne i ungdomsboligerne gennem 
AKU-Aalborgs mailsystem. Svarene blev indsamlet fra d. 17. marts 
til d. 7. april 2014. Ud af en population på 5.336 personer og en 
stikprøvestørrelse på 4.962 personer svarede i alt 1.863 personer, 
hvilket svarer til en svarprocent på 35.

Empirien indbefatter ydermere en spørgeskemaundersøgelse 
målrettet internationale studerende ved Aalborg Universitet og 
University College Nordjylland - for netop at belyse særligt denne 
gruppes boligpræferencer. Disse to uddannelsesinstitutioner blev 
udvalgt, da hovedparten af de internationale studerende læser der. 
Gennem kontakt med Aalborgs International Office, (hhv. Housing 
Coordinator og Acting Head) og efter endelig godkendelse af det på 
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>> Der er tale om en partnerskabskreds bestående af en række almene boligorganisationer, herunder Boligselskabet 
Nordjylland, Alabu Bolig, Nørresundby Boligselskab, Plus Bolig, Himmerland Boligforening, Sundby-Hvorup Boligselskab 
og Vivabolig. Hertil kommer endvidere Aalborg Universitet, University College og AKU-Aalborg – og derudover Aalborg 

Kommune samt bygherrerådgivningsvirksomheden Kuben Management.  <<

engelsk udarbejdede spørgeskema, blev spørgeskemaet udsendt til 
de studerende. 

Indsamling af svar foregik via e-mail til de internationale studerende 
gennem brug af et webbaseret spørgeskema. Desuden blev linket til 
spørgeskemaet lagt ud på de studerendes Facebook-side og intranet. 
Svarene blev indsamlet i perioden fra d. 4. februar til d. 1. april 
2014. Ud af omkring 4.000 internatonale studerende på Aalborg 
Universitet og University College Nordjylland svarede i alt 777 på 
undersøgelsen, hvoraf 655 personer fuldendte og afsluttede deres 
besvarelse. 

WORKSHOPPROCESS
I forlængelse af de gennemførte spørgeskemaundersøgelser, og 
den deraf afledte rapport Fremtidens almene ungdomsbolig, 
er der afholdt en workshoprække, delvist baseret på rapportens 
resultater. Det gælder særligt interessante fremkomne emner og 
områder, f.eks. relateret til økonomimodeller og inspiration fra 
det private boligmarked. Hertil kommer inspiration til indholdet af 
workshoprækken hentet fra andre eksisterende undersøgelser og 
rapporter. 

Samlet blev der afholdt seks workshops i perioden fra medio august 2014 
til ultimo februar 2015 med den ovenfor beskrevne partnerskabskreds 
som faste deltagere. Hertil kommer gæsteoplægsholdere, specifikt 
inviteret ud fra forskellige respektive temaer. Således er den stærke 
tværfaglighed, mangfoldighed og partnerskabsdannelse ligeledes 
kendetegnende for workshopprocessen. 

Nedenfor følger en kort opsummering af indholdet på de gennemførte 
udviklingsworkshops:

Workshop nr. 1: Præsentation af resultater
Med afsæt i de to udarbejdede spørgeskemaundersøgelsers resultater 
var workshoppens omdrejnings-punkt boligens attraktivitet, herunder 
præferencer til boligen, fællesfaciliteter, udearealer, beliggenhed, 
boligens nærområde, servicetilbud samt husleje og økonomiske 
forhold.   

Workshop nr. 2: Strategisk byudvikling
Med udgangspunkt i udvalgte byudviklingstemaer blev det på 
workshop nr. 2 drøftet, hvorledes projektet Fremtidens almene 
ungdomsbolig understøtter det politisk strategiske byudviklingsfokus 
i Aalborg med udgangspunkt i ungdomsboligudvikling og Aalborg 
bys transformation fra industri- til vidensby.

Der blev taget udgangspunkt i følgende temaer: 

• Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi: Uddannelse, 
internationalisering og Stay

• City in between
• Helhedsplan for Aalborg Universitet 2013-2022

Workshop nr. 3: Urbaniseringstendenser og boligudbud
Almene ungdomsboliger er en del af et bredere boligudbud til 
unge, der også omfatter private ejer- og lejeboliger.  Formålet med 
denne workshop var at finde inspiration til fremtidens almene 
ungdomsboliger ved at anskue viden om udbud, efterspørgsel og 
præferencer hos studerende på det private boligmarked. 

Workshoppen tog dermed udgangspunkt i tendenser og udvikling 
i det private boligmarked samt en karakteristik af, hvor og hvordan 
de unge er bosat her. Desuden blev det nuværende udbud af almene 
boliger drøftet og muligheder og udfordringer i forbindelse med 
udlejningen af forskellige boligtyper blev italesat. 

Workshop nr. 4: Den billige bolig
Fremtidens almene bolig må ikke være en ”dyr” bolig. Kan 
huslejen reduceres ud fra en totaløkonomisk betragtning uden at 
der gås på kompromis med boligkvaliteten? Netop dette tema var 
omdrejningspunktet på workshop nr. 4. Følgende mulige ”håndtag”, 
der kan anvendes i den forbindelse med at reducere huslejen, blev 
bragt i spil: 

• En optimering af anskaffelsessummen, herunder grundkøb, 
arealoptimering, projektering, entrepriseudgifter og 
materialevalg

• En optimering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter
• Lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger 

Workshop nr. 5: Forretningsperspektiv
Gennem en introduktion til eksisterende forretningsmodeller i den 
almene sektor blev muligheden for at skabe fremtidens almene 
ungdomsbolig, gennem en videreudvikling af forretningsmodellen 
for den almene ungdomsbolig, drøftet. Dagens tema var 
forretningsmodeller med særligt fokus på ”free” modeller, hvor 
muligheden for at tilføre den almene sektor værdi gennem kreativ 
tænkning blev sat på spidsen. 

Workshop nr. 6: Modelprogram
På afholdte og afsluttende workshop nr. 6 blev forskellige 
ungdomsboligtyper, herunder konkrete planløsninger, præsenteret, 
konkretiseret og udfordret.  Afsættet for workshoppen var viden om 
eksisterende ungdomsboligbyggerier, boligpræferencer, viden og 
idéer fra de forrige afholdte udviklingsworkshops.  

MODELPROGRAM
Med afsæt i det oparbejdede vidensgrundlag, viden og idéer 
fremkommet i workshopprocessen samt viden fra bl.a. eksisterende 
undersøgelser, er nærværende modelprogram udarbejdet. 
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Modelprogrammet indeholder ny viden omhandlende, hvilke 
boligtyper der skal opføres til hvilke målgrupper, så det sikres at 
fremtidens ungdomsbolig står i overensstemmelse med de kommende 
beboeres ønsker og præferencer til en bolig.

Som supplement til fase 1: Udvikling af vidensgrundlag i procesforløbet 
har Kuben Management i perioden april-maj 2015 gennemført fire 
fokusgruppeinterview. Fælles for fokusgruppeinterviewene er, at alle 
de interviewede er studerende mellem 18-29 år. Interviewene er 
blevet foretaget med henblik på at få en mere nuanceret forståelse 
af de unge studerendes boligpræferencer i forhold til fællesarealer. 

Der er blevet gennemført et interview på henholdsvis Himmerland 
Boligforenings Kvadratet (3 deltagere), på Universitets Kollegiet2 
(4 deltagere) og på Plus Boligs Beddingen (3 deltagere). Desuden 
er der blevet foretaget et interview i bofællesskaberne Kong Hans 
(Hasseris), Osteklokken (Grønlandstorv) og Tove (Vejgaard), hvor 
der deltog to interviewpersoner fra hvert bofællesskab i samme 
interview. Sidstnævnte interview har primært til formål at indsamle 
viden om denne specifikke ungdomsboligtype til modelprogrammet. 

Modelprogrammet kan anvendes som et inspirationskatalog, særligt 
i projektudviklings- og projektplanlægningsfasen, i forbindelse med 
fremtidige ungdomsboligprojekter.  

FORMIDLING
Projektets resultater formidles med følgende produkter:
• Rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig – et 

vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene 
ungdomsboliger som del af strategisk byudvikling i Aalborg.

• Nærværende modelprogram: Modelprogram for fremtidens 
almene ungdomsbolig. 

Begge rapporter er offentliggjorte som digitale publikationer af 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ministeriets hjemmeside. 

Derudover gennemføres der, som afslutning på projektet, en 
præsentation af modelprogrammets resultater. 

>> Modelprogrammet kan anvendes som et inspirationskatalog, særligt i projektudviklings- og 
projektplanlægningsfasen, i forbindelse med fremtidige ungdomsboligprojekter.  <<
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Indeværende Modelprogram for fremtidens almene ungdomsbolig indeholder 
en række fokusområder, som er valgt på baggrund af den indledende vidensproces. 
Fokusområderne er med til at illustrere de tilgange og grundforudsætninger, som de 
udviklede ungdomsboligtyper bygger på. 

17

3 FOKUSOMRÅDER
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BEGREBSAFKLARING

STUDERENDE MELLEM 18-29 ÅR
Modelprogrammets målgruppe er særligt de unge mellem 18-29 år 
under uddannelse, da de udgør langt stør¬stedelen af eksisterende 
beboere i ungdomsboliger og kollegier i dag. FREMTIDENS ALMENE 

UNGDOMSBOLIG
Fremtidens almene ungdomsbolig, som den præsenteres i indeværende 
Modelprogram for fremtidens almene ungdomsbolig, er en bolig 
opført efter almenboligloven eller anden statslig støtteordning 
målrettet unge boligsøgende. Hvis boligen opføres som nybyggeri, 
kan den være opført som:

• En almen ungdomsbolig
• En selvejende almen bolig
• En almen familiebolig (evt. med fortrinsret for studerende) 

Almene ungdomsboliger
Almene ungdomsboliger drives af almene boligorganisationer, 
hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og 
modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter.  Formålet 
er at stille passende boliger, med en rimelig husleje, til rådighed for 
alle med behov, samt at give beboerne medindflydelse, hvor de bor. 

Boligerne bebos overvejende af studerende, men anvendes også til 
andre unge med særligt behov. Der er ikke nogen aldersbegrænsning 
på ungdomsboliger, hvis den pågældende ellers opfylder de øvrige 
kriterier.

Almene familieboliger (evt. med fortrinsret for studerende)
Almene familieboliger drives af almene boligorganisationer, 
hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde 
og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. 
Formålet er at stille passende boliger med en rimelig husleje til 
rådighed for alle med behov, samt at give beboerne medindflydelse, 
hvor de bor.

Familieboliger udlejes normalt efter ventelister. Lovgivningen 
tillader, at kommune og boligorganisation i fællesskab kan indføre 
en fleksibel ordning for udlejning, som tager særligt hensyn til 
folk, der mangler en bolig og opfylder et bestemt kriterie. I almene 
familieboliger kan der således gives fortrinsret for personer under 
uddannelse. 

Bemærk at Ungdomsboligtype 7: Bofællesskabet ikke kan i 
realiseres i praksis, fordi typen overskrider arealgrænsen for 
almene familieboliger, der jævnfør almenboliglovens § 109 ikke må 
overskride et fastsat loft på 115 m². Derfor medbringes boligtypen 
alene som et ideoplæg og ikke en realiserbar model i henhold til 
gældende lovgivning.

Selvejende almene ungdomsboliger
Selvejende almene ungdomsboliger blev indført fra 2005. 
Boligtypen er i vidt omfang underlagt de samme regler som almene 
ungdomsboliger, men i modsætning til almene ungdomsboliger 
er selvejende almene ungdomsboliginstitutioner selvstændige 
institutioner, der ikke er en del af en boligorganisation.

Selvejende almene ungdomsboliger kan både bebos af studerende 
og andre unge med særlige behov.

Generelt om støttede boliger til studerende
Medindflydelsen i støttende boliger sikres via beboerdemokratiet, og 
afdelingsmødet er således den øverste myndighed i boligafdelingen. 

I flere af de store byer – f.eks. København, Aalborg og Kolding - findes 
der et centralt indstillingsudvalg, hvor ansøgere kan henvende sig og 
blive skrevet op. 
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DEN LOKALE KONTEKST KONTRA NATIONALE 
FORHOLD

Nærværende projekt vedrørende Fremtidens almene ungdomsbolig 
er udviklet i konteksten Aalborg og Aalborg Kommune - en kontekst, 
der har betydning for projektet og dets resultater. Det gælder byen 
og kommunen som både fysisk og politisk størrelse. I nedenstående 
fremhæves en række forhold, hvor denne kontekst er særegen og/
eller adskiller sig fra andre sammenlignelige byer i Danmark.

Aalborg by spiller en central rolle i udviklingen af vidensgrundlaget 
for indeværende modelprogram, idet de to gennemførte 
spørgeskemaundersøgelser blev udført i Aalborg (Kuben Management, 
2014). Rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (2014) er 
baseret på informationer om de eksisterende ungdomsboliger 
i Aalborg Kommune. Projektets grundsten - den unikke 
partnerskabskreds - består af en række almene boligorganisationer 
i Aalborg, Aalborg Universitet, University College, AKU-Aalborg, 
Aalborg Kommune og Kuben Management, og er således ligeledes 
lokalt funderet. Denne partnerskabskreds har videre indgået i de 
afholdte udviklingsworkshops. 

Modelprogrammet bygger dermed hovedsageligt på viden 
fremkommet med de gennemførte spørgeskemaundersøgelser og 
workshopprocessen. 

Aalborg som geografisk kontekst kan endvidere have betydning 
for modelprogrammets løsningsforslag. Aalborg er en mindre by, 
både hvad angår indbyggertal og areal, end landets to øvrige store 
universitetsbyer, København og Aarhus. Det forhold må der også 
tages højde for ved en generalisering af undersøgelsens resultater. 

At Aalborg er en ”lille storby” betyder f.eks., at der ikke er en stor 
afstand fra byens uddannelsesinstitutioner til områderne med 
ungdomsboligbyggeri. Når størstedelen af de studerende fra AKU-
Aalborg’s udlejede boliger i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at 
de helst vil anvende cykel som transportmiddel mellem bolig og 
uddannelsessted og størstedelen samtidig maksimalt vil have 30 
minutters transporttid, er det altså ikke problematisk i Aalborg (Kuben 
Management, 2014). Det betyder, at beliggenhed ikke nødvendigvis 
er en kritisk variabel i etableringen af attraktive ungdomsboliger i 
Aalborg, mens det vil være en anden sag i Aarhus og København. 

Samtidig må det ligeledes påpeges, at der er væsentlig forskel på 
det gennemsnitlige huslejeniveau i Aalborg sammenlignet med 
såvel København som Aarhus. Ifølge Landsbyggefondens rapport 
Husleje- og udgiftsstatistik 2013 var den gennemsnitlige husleje for 
ungdomsboliger i Nordjylland i 2013 på 770 kr./m2/år. Den tilsvarende 
gennemsnitlige leje var til sammenligning 817 kr./m2/år i Midtjylland 
– og hele 1.126 kr./m2/år i Hovestaden (Landsbyggefonden, 2013).

Herudover er størstedelen af de to spørgeskemaundersøgelsers 
respondenter studerende ved Aalborg Universitet. Kendetegnende 
for Aalborg Universitet og dets uddannelser er læringsmodellen 

betegnet Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL). 

Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og i særdeleshed 
kendetegnet ved gruppearbejde. Den høje grad af daglig socialt 
samvær og lave grad af individuel studietid kan muligvis betyde, at 
de studerende i mindre grad end studerende på andre universiteter 
med andre læringsmodeller søger fællesskab i den bebyggelse, 
hvor de bor. Måske netop derfor afviger resultaterne i rapporten 
Fremtidens almene ungdomsbolig, om de studerendes ønsker til 
fællesarealer, fra andre lignende analyser baseret på undersøgelser 
i eksempelvis København. Den dominerende læringsform og 
uddannelsesstruktur i Aalborg må der dermed muligvis også tages 
højde for i generaliseringen af modelprogrammets løsningsforslag og 
anbefalinger. 

Med byggeri og boliger som omdrejningspunkt, et område som 
i høj grad er påvirket af politiske beslutninger, spiller den politiske 
kontekst således også ind på modelprogrammets løsningsforslag. I 
Aalborg Kommunes formulerede Boligstrategi (Aalborg Kommune, 
2014a) fremlægges det, hvorledes grupperinger og familieforhold 
i kommunen ændrer sig. Sådanne ændringer afføder i sig selv nye 
bosætningsmønstre og boligbehov. Det påpeges i boligstrategien, at 
den fremtidige bosætning betyder, at der skal tænkes i nye løsninger. 
Hos Aalborg Kommune er der dermed anlagt et strategisk fokus i 
forbindelse med udviklingen af byen og dens bosætningstilbud. 

Med Boligprogram 2010-2015 blev der i Aalborg Kommune i 
alt givet tilsagn til etablering af 378 almene familieboliger, 4.198 
almene ungdomsboliger, 396 almene ældreboliger – i alt 65 almene 
projekter med en samlet anlægssum på ca. 4,7 mia. kr. I Aalborg 
Kommunes Boligprogram 2015-2018 tages der afsæt i de påpegede 
udviklingstendenser. 

Der er stadig fokus på Aalborg som en studie- og uddannelsesby, 
hvorfor der i særdeleshed skal etableres ungdomsboliger. Samtidig 
skal opførslen af nye boliger være præget af muligheden for STAY3 

(Aalborg Kommune, 2014b), hvilket betyder, at der tillige er fokus 
på familieboliger med fortrinsret for studerende samt familieboliger 
uden fortrinsret. 

Som aktualiseret her er modelprogrammet for fremtidens almene 
ungdomsbolig primært rettet mod Aalborg Kommune og relevante 
aktører i kommunen som målgruppe. Samtidig er det hensigten, at 
modelprogrammet skal udstikke generelle anbefalinger, der også kan 
anvendes på landsplan. 

Ved at påpege de særlige forhold, der gør sig gældende i formuleringen 
af modelprogrammet, er det hensigten at sikre gennemsigtighed. 
Samtidig med, at der skal tages hensyn til de påpegede forhold, er 
der også en lang række forhold af mere generel karakter. Det gælder 

>>Der er stadig fokus på Aalborg som en studie- og uddannelsesby, hvorfor der i særdeleshed skal etableres ungdomsboliger. 
Samtidig skal opførslen af nye boliger være præget af muligheden for STAY, hvilket betyder, at der tillige er fokus på familieboliger 

med fortrinsret for studerende samt familieboliger uden fortrinsret.<<
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eksempelvis SU-takster og derved de studerendes rådighedsbeløb 
og forventeligt også de studerendes boligpræferencer i et givet 
omfang. Det betyder, at modelprogrammet og dets løsningsforslag 
og anbefalinger i et vist omfang kan generaliseres og anvendes 
mere bredt, hvis blot projektets kontekst og de særlige forhold, der 
gør sig gældende, holdes in mente.

Med afsæt i rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben 
Management, 2014) kan det konkluderes, at de studerende generelt 
ikke prioriterer at have fællesarealer i tilknytning til deres bolig særlig 
højt. 

I modelprogrammets foreslåede ungdomsboligtyper skæres der 
generelt ned på omfanget af fællesarealer – og ud fra forståelsen 
af fællesskab som et tilvalg, fokuseres der på udformningen af 
attraktive fællesarealer i bestemte boligtyper, hvor dette netop er 
kendetegnende og særegnet ved disse boligformer.

INDIVIDUALISERING OG FÆLLESSKABETS FRAVÆR
Ifølge kultur- og samfundsforsker Henrik Friis Madsen (2008) har 
ungdomskulturen ændret sig markant inden for de seneste årtier, 
hvor unge i højere grad tidligere identificerede sig med bestemte 
distinkte grupperinger, er unge i nutidens samfund tilbøjelige til 
at sammensætte deres egen stil. Der er en herskende norm om, at 
unge netop skal være individuelle i deres valg af æstetiske markører, 
dvs. udtryk og stil. Selv om en identitet stadig skal anerkendes af 
fællesskabet og derfor skabes inden for bestemte sociale rammer, er 
unge i dag således mindre fællesskabsorienterende, når det gælder 
unik identitetsskabelse.

I tråd hermed argumenterer ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen 
(2006) for, at den enkeltes status i fællesskabet afhænger af 
vedkommendes evne til at skabe sin egen stil med udgangspunkt i 
den eksisterende æstetik. Med et stigende krav til selvstændighed og 
selvrealisering for nutidens unge, er der således et mindre behov for 
at ligne andre eller en bestemt gruppe. Identitetsskabelse er således 
mere individualiseret.

At individer er mere refleksive fremlægges bl.a. af 
samfundsteoretikkeren Anthony Giddens. Vi befinder vi os i dag 
i “senmoderniteten”, der er en ny samfundsepoke i den vestlige 
verden, hvor der er sket en videreudvikling og radikalisering af 
det moderne samfunds tendenser. Senmoderniteten er generelt 
kendetegnet ved, at individerne er mere refleksive end i moderniteten 
og forholder sig kritisk og reflekterende til bl.a. viden og traditioner. 

Samtidig lever vi i højere grad i et informationssamfund, hvormed 
andre virkelighedsperspektiver og fortællinger er lettilgængelige. 
Det betyder videre, at der er i den mere globaliserede verden er 
flere muligheder for identitetsskabelse, og at de unge derved 
kan danne deres identitet mere frit. Senmoderniteten er således 
videre kendetegnet ved en højere grad af individualisering, der 
samtidig betyder, at individet pålægges et større ansvar for egen 
identitetsdannelse (Jacobsen m.fl., 1998). 

>>...Det betyder, at modelprogrammet og dets løsningsforslag og anbefalinger i et vist omfang kan 
generaliseres og anvendes mere bredt, hvis blot projektets kontekst og de særlige forhold, der gør sig gældende, 

holdes in mente. <<
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Med begrebet ’flydende modernitet’ argumenterer Zygmunt Bauman 
(2002) for, at vi har bevæget os fra faste til flydende og moderne 
metropoler.  Den flydende modernitet er bl.a. kendetegnet af 
samfundets tilbagetrækning, der betyder, at en sikker eksistens skal 
søges andetsteds, der, givet individualiseringen og privatiseringen af 
samfundet, bliver hos individet selv. 

Samtidig hersker der i den flydende modernitet ikke, som det tidligere 
var tilfældet, en forestilling om, at det offentlige rum er et kollektivt 
fællesareal til glæde og gavn for alle samfundets borgere (Jacobsen, 
2012). 

Ifølge Bauman (2002) er samfundet, med den flydende modernitet, 
derudover kendetegnet af flygtige møder og engangsforhold i 
stedet for forpligtigelser med de traditionelle ægteskaber og tætte 
venskabsrelationer, som det var tilfældet i den faste modernitet. 
Der er med den flydende modernitet tale om et samfund med mere 
selvstændige, individualiserede og egocentriske samfundsborgere 
– og sociale relationer, der tager karakter af at være overfladiske, 
kortvarige og præget af en engangsmentalitet. Det er et fællesskabets 
fravær.

Med inddragelse af ovenstående kan de studerende og deres lave 
prioritering af fællesarealer tilknyttet deres bolig således forstås 
som en større samfundsmæssig udvikling, hvor tilhørsforholdet til 
distinkte grupperinger og fællesskabet fylder mindre og individet er 
mere individuelt, frit stillet og refleksivt i skabelsen af sig selv og sin 
identitet. At fællesarealer, og dermed fællesskab i boligen, prioriteres 
så lavt kan ligeledes forstås således, at samfundet generelt i 
højere grad er præget af mere egocentriske borgere og et fravær 
af fællesskab, hvor sociale relationer netop er mere flygtige møder 
end de tidligere tætte forpligtende relationer. Hermed kan der videre 
argumenteres for, at fællesskab i et boligområde kun fungerer, hvis 
de unge selv aktivt og bevidst vælger det; og skal anvendelsen af 
fællesarealer fungere i praksis, skal beboerne selv ville ansvaret og 
påtage sig forpligtigelser - dette som et refleksivt valg. 

GEOGRAFIENS FALDENDE BETYDNING
Ifølge Giddens er det senmoderne samfund endvidere kendetegnet 
ved en adskillelse mellem tid og rum. Hermed menes, at individet 
er mindre knyttet til dets geografiske position samt mindre bundet 
af tid. Bl.a. har forbedringer i samfundets infrastruktur bevirket, at 
geografisk position og tid binder individet mindre. Dette er yderligere 
forstærket af informationssamfundets fremkomst, da det via moderne 
kommunikationsmidler er muligt at kommunikere med nogen, der 
er fysisk adskilt fra én. Det betyder også, at det er muligt at holde 
kontakt med familie og venner over store geografiske afstande – og 
at fællesskaber og relationer ikke nødvendigvis behøver at være 
lokalt (Jacobsen m.fl., 1998). 

Med inddragelse af Giddens’ forståelse af adskillelsen af tid og rum, 
kan de studerendes lave prioritering af fællesarealer tilknyttet boligen 
således forstås ud fra, at de har deres netværk og omgangskreds 
uden for boligen og deres boligområde. Det er heller ikke særlig 
udsædvanligt, når den danske befolkning betragtes, og det kan 
netop forstås som en større samfundsmæssig udvikling.

UNGDOMSBOLIGER MED MERE INDIVIDUALITET OG MINDRE 
FÆLLESSKAB
At studerende i lavere grad generelt søger fællesskaber og er mere 
individualiserede skal, som belyst i ovenstående, forstås som værende 
kendetegnet ved samfundet i dag – og det kan videre forklares 
og underbygges med inddragelse af sociologisk teori. Det samme 
gælder ligeledes forståelsen af, at de studerende ikke har deres 
primære omgangskreds og netværk i og lige omkring deres bolig, 
men i stedet andetsteds. Med afsæt heri anlægges der i nærværende 
modelprogram en anden tilgang til de studerendes boligsituation 
end den gængse. Som det fremgår af rapporten Fremtidens almene 
ungdomsbolig (Kuben Management, 2014) ønsker de studerende 
ikke og har ikke brug for et boligmiljø og fysiske rammer, der fordrer 
samvær på tværs.

>>Skal anvendelsen af fællesarealer fungere i praksis, skal beboerne selv ville ansvaret og påtage sig 
forpligtigelser - dette som et refleksivt valg. <<
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Gennemsnitligt budget for studerende i 2014

Indtægter    
SU (udeboende) efter skat   kr.        5.075
     
Udgifter    
Husleje (inkl. vand, varme)   kr.        3.060
El     kr. 230
Mad og drikke (uden alkohol)   kr.        1.490
Forsikringer    kr.  110
Fagligt kontingent (a-kasse/fagforening) kr. 50
It og telefon mv.    kr. 800
Bøger     kr.  250
Tøj og sko    kr.  400
Sundhed (medicin, tandlæger, briller mv.) kr.  180
Transport     kr.  110
Personlig hygiejne    kr.  285
Sport/fritid    kr.  200
Licens     kr.  200
Diverse (fornøjelser, ferie mv.)   kr.  510

Udgifter i alt efter skat   kr.        7.875

>>  De fleste boliger udlejet gennem AKU-Aalborg har en lejepris på 3.500 kr. og derover. Mange 
studerende oplever huslejeniveauet som en byrde, når det overstiger 3.500 kr. om måneden. Prisen er 

ydermere en væsentlig faktor, når unge vurderer attraktiviteten af en bolig, hvorfor en lavere husleje må 
formodes at gøre boligerne mere attraktive for de studerende  <<

Fokus i indeværende Modelprogram for fremtidens almene 
ungdomsbolig er at udvikle et antal boligtyper, som lever op 
til de unges præferencer, hvad angår funktionalitet, indretning, 
fællesarealer, udearealer og beliggenhed. Samtidig skal boligerne 
kunne erhverves til en lavere boligudgift sammenlignet med det 
udbud af boliger, som eksisterer i dag.  

En lav boligudgift er således ikke et succeskriterium i sig selv, 
idet udgiften ikke må være så lav, at der gås på kompromis med 
boligkvaliteten., herunder blandt andet indretning, fællesarealer, 
udearealer og belliggenhed.

I rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 
2014) er de studerendes boligpræferencer omdrejningspunktet 
- med fokus på boligsituationen i Aalborg. Det er bl.a. denne 
rapport, der udgør vidensgrundlaget for nærværende afsnit 
omhandlende de studerendes boligpræferencer. Ydermere inddrages 
input fra de gennemførte fokusgruppeinterview med beboere i 
tre ungdomsboligafdelinger (Kvadratet, Universitets Kollegiet og 
Beddingen), hvis omdrejningspunkt var at få en mere nuanceret 
forståelse af de studerendes boligpræferencer i forhold til anvendelsen 
af fællesarealer, jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse 
og aktualisering” i indeværende modelprogram.
 
Undervejs vil der yderligere refereres til danske såvel som udenlandske 
undersøgelser, så resultaternes validitet samt generaliserbarhed 
styrkes.

HUSLEJE
De fleste boliger udlejet gennem AKU-Aalborg har en lejepris på 
3.500 kr. og derover. Mange studerende oplever huslejeniveauet 
som en byrde, når det overstiger 3.500 kr. om måneden. Prisen er 
ydermere en væsentlig faktor, når unge vurderer attraktiviteten af en 
bolig, hvorfor en lavere husleje må formodes at gøre boligerne mere 
attraktive for de studerende (Kuben Management, 2014). 

Det er en grundlæggende antagelse i indeværende modelprogram, 
at det er nødvendigt at fokusere på huslejepræferencerne hos de 
studerende, som et overordnet parameter, idet deres boligkrav, uden 
de økonomiske begrænsninger, repræsenterer et drømmescenarie 
frem for et realistisk scenarie. 

De studerende er, udover at være boligforbrugere, også forbrugere 
af en lang række andre ydelser. Politiken har i august 2014 opstillet 
et budget, hvor huslejen er beregnet ud fra en undersøgelse fra 
Nordea, mens forbruget er beregnet ud fra Danmark Statistiks 
forbrugerundersøgelse. Budgettet er gengivet i oversigten til højre 
(Tybjerg, 2014).

Som det fremgår af oversigten, kan de færreste studerende leve af 
SU’en alene, og flere er derfor nødsaget til at finde penge andre 
steder, eksempelvis via et studiejob eller et evt. SU-lån, for at få 
økonomien til at hænge sammen.

Har en studerende månedlige udgifter for 7.875 kr. betyder det, at 
det er nødvendigt med et studiejob for at dække alle udgifter. Det 
fremgår af rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben 
Management, 2014), at kun i alt 48 procent af de studerende, 
der bor boligerne udlejet af AKU-Aalborg, har et studiejob (enten 
studierelevant eller ikke-studierelevant). Blandt de, der ikke allerede 
har et arbejde, ønsker 64 procent et arbejde ved siden af studiet.

I forbindelse med denne spørgeskemaundersøgelse er de studerende 
blevet bedt om at svare på, hvad den samlede husleje maksimalt 
må være ekskl. vand, varme og el mm.  Sammenholdes dette med 
de studerendes eksisterende husleje fremgår det, at en større andel 
ønsker at betale 2.000-2.999 kr. i husleje end hvad der er tilfældet 
i dag. Desuden betaler hele 62 procent mellem 3.000-3.999 kr. i 
husleje i dag, mens kun 44 procent angiver dette interval som deres 
maksimale husleje. Billedet er dog ikke entydig, og hele 13 procent 
angiver, at deres maksimale husleje ligger på 4.000 kr. eller derover. 
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Med disse tal skal det selvfølgelig oplyses, at deltagerne i 
undersøgelsen udelukkende er studerende i AKU-Aalborg’s 
nuværende boliger.  Betragtes resultaterne fra undersøgelsen med 
de internationale studerende fra Aalborg Universitet og University 
College Nordjylland i rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig 
(Kuben Management, 2014), viser det sig, at 23 procent maksimalt 
vil betale mellem 0-1.999 kr. i husleje ekskl. vand og varme, mens 48 
procent maksimalt vil betale mellem 2.000-2.999 kr. Her ligger hele 
71 procent på et maksimalt huslejeniveau under 3.000 kr. 

Af undersøgelsen fremgår det ydermere, at et flertal af de studerende, 
i boligerne udlejet af AKU-Aalborg, oplever huslejen som en meget 
tung eller tung byrde, hvis den overstiger intervallet 3.000-3.499 kr. 
inkl. vand og varme.  Betragtes det eksisterende huslejeniveau inkl. 
vand og varme for de boliger som AKU-Aalborg udlejer, fremgår det, 
at kun 17 procent af boligerne har et huslejeniveau på under 2.500 
kr.; 29 procent af boligerne har et huslejeniveau på under 3.000 
kr.; 41 procent af boligerne har et huslejeniveau på 3.500-3.999 
kr.; mens 57 procent af samtlige boliger hos AKU-aalborg har et 
huslejeniveau på 3.500 kr. inkl. vand og varme eller derover (Kuben 
Management, 2014). 

Behovet for billigere boliger til studerende kan også synliggøres ved 
at fremhæve det konkrete udbud af ungdomsboliger i Aalborg og på 
landsplan.  Som figuren nedenfor illustrerer findes der i dag et stort 
udbud af 2-rums boliger i Aalborg, som ligger på en husleje over 
3.500 kr. pr. mdr. inkl. vand og varme. 
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Kilde: Eksisterende husleje oplyst af de almene boligorganisationer i Aalborg. 
Boligtyper oplyst af AKU-Aalborg. 

Diagrammet ovenfor viser, at 56 procent af boligerne er 2-rums 
boliger, mens kun 7 procent er traditionelle gangkollegier med 
fælles køkken og/eller bad.  46 procent af alle boligerne er 2-rums 
boliger med en husleje på 3.500 kr. eller derover. Med oplysninger 
fra AKU-Aalborg kan disse tal suppleres med, at en stor andel af 
ungdomsboligerne er 50 m² i bruttoareal og dermed boliger af en vis 
størrelse, hvilket giver et stort udslag i huslejen.      

Af Landsbyggefondens huslejestatistik fra 2013 fremgår det endvidere, 
at huslejen for samtlige ungdoms-boliger på landsplan ligger på 901 
kr./m²/år i gennemsnit (ekskl. forbrug). Med et boligareal på 50 m² 
giver det en månedlig gennemsnitlig husleje på 3.755 kr. for samtlige 
ungdomsboliger på landsplan (Landsbyggefonden, 2013).

Resultaterne ovenfor er derfor med til at fastslå behovet for 
flere ungdomsboliger med en lavere boligudgift, hvis der tages 
udgangspunkt i de studerendes egne præferencer og højde for 
deres økonomiske råderum. Nødvendigheden af billigere boliger 
gælder især for de internationale studerende. Behovet for billigere 
boliger er ligeledes presserende i København Kommune ifølge SBI’s 
undersøgelse fra 2014 Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014), 
hvor det anbefales, at der etableres flere basisboliger, hvor huslejen 
er maksimalt 3.200 kr. om måneden.  

En anden undersøgelse, der er med til at støtte op om behovet fore 
flere boliger med en lavere boligudgift, er en svensk undersøgelse 
Studenterbostäder i Jönköping (Lerstorp & Marcinkeviute, 2009). 
Af undersøgelsen fremgår det, at de studerende generelt foretrækker 
de største boliger, men når huslejeniveauet introduceres som faktor 
samt beliggenhed, er de unge ofte villige til at gå på kompromis med 
hensyn til boligens størrelse, idet pris og beliggenhed er afgørende 
faktorer for de unge, når de vurderer attraktiviteten af en bolig. 
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Andre undersøgelser understøtter samme konklusion. I 
2009-Boligundersøgelsen: Slutrapport fra undersøgelse af elever 
og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus (DSK, 
2009) fremgår det, at det forhold, at ”boligen var billig”, var den 
vigtigste begrundelse for valg af bolig blandt de studerende i Århus 
og København.
 
BOLIGEN, INDRETNING OG FUNKTIONALITET
Der er tydelig evidens for, at de studerende ønsker en boligform, hvor 
de kan have en høj grad af privatliv. Det store flertal foretrækker at 
have egen bolig med eget køkken og bad. De foretrækker i høj grad 
at have et lukket soveværelse (Kuben Management, 2014). 

Egen bolig eller delevenlig bolig
Af rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben 
Management, 2014) fremgår det, at selv om der er variation i de 
studerendes ønsker til en bolig, er der en meget tydelig præference 
for at have egen bolig med eget køkken og bad. Der er en tendens 
til, at de studerende vægter privatlivet højt, hvorfor de er villige til at 
betale mere i husleje for at kunne leve under mere private forhold. Af 
resultaterne blandt de studerende bosat i boligerne udlejet af AKU-
Aalborg fremgår det, at 78 procent af de studerende prioriterer at 
bo i egen bolig med en højere husleje frem for at bo på eget værelse 
med enten fælles køkken og/eller bad til en lavere husleje. 

Kun 8 procent af de studerende i boligerne udlejet gennem AKU-
Aalborg foretrækker en delebolig, hvor enten bad og køkken 
- eller begge - deles med andre studerende. For de studerende i 
undersøgelsen med de indernationale studerende er dette tal højere: 
Her ønsker 47 procent af de studerende en delebolig.   

I projektet Fremtidens almene ungdomsbolig har vi desuden været 
i dialog med partner i Nybolig Erhverv Aalborg, Steen Royberg, som 
har et indgående kendskab til studerendes præferencer på det private 
boligmarked. Det private boligmarked er særligt kendetegnet ved et 
stort udbud af delevenlige boliger, både til to personer, der ikke er 
par og til en større vennegruppe. Det er en boligform, der er stor rift 
om blandt de studerende, og som det almene boligmarked kun har 
et begrænset udbud af.  

Antal rum og boligens indretning
Hovedparten af de studerende, i boligerne udlejet af AKU-Aalborg, vil 
gerne have en 2-rums bolig, mens 17 procent foretrækker en 1-rums 
bolig (Kuben Management, 2014). 

De studerende foretrækker generelt et mindre badeværelse, hvis 
det betyder flere kvadratmeter i den resterende del af boligen. At 
de studerende er villige til at gå på kompromis med badeværelsets 
størrelse fremgår ligeledes af en svensk undersøgelse Hur vill 
studenter bo? (Hornyánszky 2012), hvor 37 procent mener, at 
badeværelset kan gøres mindre, hvis det medfører en lavere husleje. 

”Badeværelset må gerne være småt, men det er vigtigt at 
det er indrettet smart, så man ikke står oven i toilettet, når 
man går i bad, og det er vigtigt, at der ikke kommer vand 
ud over det hele, når man bader. Hylder til opbevaring er 
et stort plus.”  
(SBi, 2014)

Der skal være komfur, køleskab, fryser, ovn og skabe, mens en 
terrasse/altan/have ikke er et krav for en særlig stor del af de 
studerende (Kuben Management, 2014 ). At skabe/indbyggede 
skabe er et plus for de studerende fremgår også af rapporten 
Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014). Af rapporten 
viser resultaterne fra interview med 40 studerende i Aalborg og 
København, at de studerende generelt er gode til at tilpasse sig 
de forhold, de har, men at opbevaringsplads generelt er et meget 
populært emne. 

Der kan ikke tegnes et eksakt billede af, hvor højt de studerende 
generelt vægter indretningen i deres bolig, samt hvilken konkret 
indretning, der foretrækkes på baggrund af eksisterende 
undersøgelser. I 2009-Boligundersøgelsen (DSK, 2009), havde 
”indretning” en tredjeprioritet i begrundelser for valg af bolig. 
Desuden fremgår det af undersøgelsen, at de studerende giver 
udtryk for, at begrænset plads i en studiebolig gør det nødvendigt 
med en effektiv indretning. 

”De vigtige elementer i en godt indrettet studiebolig 
er god plads, effektiv rumudnyttelse og muligheden 
for at opdele boligen, så studieaktiviteter, privatliv og 
fællesskab kan få hvert deres afgrænsende område”. 
(DSK, 2009).

Desuden fremgår det af undersøgelsen, at en god studiebolig 
skal give beboeren ro til at koncentrere sig om arbejdet med 
uddannelse. Forhold som dårligt indrettet plads, dårlig lydisolering 
og trafikstøj er til stor gene. 

Ydermere vægtes muligheden for fleksibilitet højt af de studerende. 
I rapporten Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014) viser 
resultaterne fra interview med 40 studerende i Aalborg og 
København, at flere unge sætter pris på fleksible rum, der kan 
indrettes på forskellige måder. Det er også en af pointerne i den 
svenske rapport Hur vill studenter bo? 

”Et-rumslejlighederne er en kompakt bolig, der skal 
rumme mange aktiviteter på et lille areal, hvilket 
forudsætter fleksibilitet i anvendelsen af boligrummet og 
møbler.”
 (Hornyánszky, 2012)
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privatliv. Det store flertal foretrækker at have egen bolig med eget køkken og bad. De foretrækker i høj grad 

at have et lukket soveværelse  <<

At hovedparten af de studerende i ungdomsboligerne i Aalborg 
Kommune foretrækker en 2-rums bolig, kan også være udtryk for, at 
de studerende foretrækker funktionsopdelte rum – og det er endnu 
en grund til at arbejde med fleksibilitet i anvendelsen af boligrummet 
og møbler.  

Af rapporten Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014) fremgår 
det ydermere, at lysindfald og naturligt lys har stor betydning for 
beboerne: ”Mange beskriver store vinduer med godt 
lysindfald som det bedste ved deres bolig” (SBi, 2014)

I den ovenfor omtalte svenske undersøgelse (Hornyánszky, 2012) er 
de studerende blevet bedt om at forholde sig til, hvilke møbler m.m. 
de i deres bolig har valgt fra på grund af pladsmangel. Her har 40 
procent svaret, at de har fravalgt skrivebord, hvilket dermed er det 
møbel, der i højeste grad, grundet pladsmangel, er valgt fra. Herefter 
følger lænestol, sofa og kommode, som henholdsvis 34, 31 og 26 
procent har fravalgt.

INDENDØRS FÆLLESAREALER
Overordnet stiller de studerende i AKU-Aalborg spørgeskema-
undersøgelsen ikke krav om, at de respektive fællesarealer skal 
være tilknyttet boligen. Det kan dermed forsigtigt konkluderes, at 
de studerende vil foretrække at have en lavere husleje med gode 
private boligforhold, frem for at have en bolig med højere husleje 
med mange tilknyttede fællesarealer. De indendørs fællesarealer 
har, ifølge rapporten, mindre betydning end de udendørs (Kuben 
Management, 2014) .

I tråd hermed understreger beboerne fra Beddingen, Kvadratet og 
Universitets Kollegiet i Aalborg på afholdte fokusgruppeinterview, at 
deres husleje er høj og har nået smertegrænsen.  Netop derfor er 
de villige til at give afkald på nogle af de indendørs fællesarealer til 
fordel for en lavere husleje – eller ønsker ikke fællesarealer i et større 
omfang end nu. 

Fællesarealer som tilvalg
Af 2009-Boligundersøgelsen (DSK, 2009) fremgår det, at de 
studerende oplever, at fælleskabet skal være noget den enkelte kan 
vælge til eller fra. Der lægges vægt på, at det fælles ikke må ske på 
bekostning af det private. Desuden fremhæves nødvendigheden af 
fælles spilleregler, som alle har haft indflydelse på og kan tilslutte sig. 

”… en god bolig – herunder et godt fællesskab omkring 
boligen – som noget, der giver plads til individuelle til- og 
fravalg, som ikke er dikteret udefra, og som dermed er 
med til at understrege, at man har kontrol over sin egen 
boligsituation” 
(DSK, 2009)
 

Derfor må det ved opførelsen af nye ungdomsboliger tages i 
betragtning, at fællesarealer kan være positive for de studerende, 
idet de skaber rammerne for, at de kan deltage i fælles aktiviteter, 
men fællesarealerne er ikke noget de studerende kræver eller som 
bidrager væsentligt til boligens attraktivitet, når de studerende 
vælger bolig. 

”Den gode studiebolig skal give mulighed for at 
vælge, hvornår man vil være social med de andre 
uddannelsessøgende og hvornår, man vil være sig selv 
uden at blive forstyrret. Der er brug for begge dele, hvis 
man skal have et effektivt og tilfredsstillende liv – og der 
skal være plads til at være forskellig og have forskellige 
behov” 
(DSK, 2009)

”…..ønsker mange uddannelsessøgende at bo i en 
sammenhæng, hvor man kan dyrke studenterlivets 
sociale, faglige og kulturelle fællesskaber, når man har 
lyst til det – og koncentrere sig forholdsvis uforstyrret om 
studiebøgerne, når der er brug for dét” 
(DSK, 2009)

Differentierede fællesarealer
I rapporten Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014) konkluderes 
det, at unge har meget forskellige behov for at være tilknyttet et 
fællesskab. Unge, der bosætter sig selvstændigt for første gang, 
eller som er tilflyttere fra andre steder i landet, har større behov 
for fællesskaberne. Hvorvidt fællesskaberne fungerer optimalt, 
har også meget med beboersammensætningen at gøre. Derfor er 
fællesarealerne vigtigere for nogle grupper end andre, hvorfor det 
er vigtigt at være påpasselig med at betragte de studerende som en 
homogen gruppe. 

Forskellige grader af fælles
I forhold til at forstå, hvad der gør indendørs fællesarealer attraktive, 
skelnes der i indeværende modelprogram mellem tre forskellige typer 
af arealer i ungdomsboligbyggerier: den private bolig, private-
fællesarealer og fælles-fællesarealer. 

Den private bolig er beboerens egen bolig, altså der, hvor kun 
beboeren har adgang og dermed kan være helt privat. 

Sidstnævnte, fælles-fællesarealer, er steder, hvor beboerne kan 
mødes på tværs uden det kræver en konkrent invitation til deltagelse. 
Det er med andre ord et sted, hvor beboerne kan mødes uformelt og 
nye venskaber kan blive dannet. 

De private-fællesarealer er fællesarealer, hvor der er bedre mulighed 
for at være sammen med en mere lukket gruppe, ofte nære venner og 
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at have en lavere husleje med gode private boligforhold, frem for at have en bolig med 

højere husleje med mange tilknyttede fællesarealer. De indendørs fællesarealer har, ifølge 
rapporten, mindre betydning end de udendørs  <<

familie. Det er fællesarealer, der er at foretrække, hvis beboerne ønsker 
at være mere private end de fælles-fællesarealer giver mulighed for, 
og hvor der samtidig er mere plads og dermed bedre mulighed for at 
være flere end i den private bolig. Rummet for private-fællesskaber 
indbyder til samvær af en mere privat karakter og hygge mellem 
nære venner. 

Ifølge interviewdeltagerne fra Kvadratet, Universitets Kollegiet og 
Beddingen i Aalborg er der forskellige fordele og ulemper ved de 
to typer af rum alt efter formålet med fællesarealernes anvendelse. 

Et privat-fællesareal er typisk et mindre og intimt rum, der indbyder til 
hygge, hvor belysningen eventuelt er mere dæmpet, mens et fælles-
fællesareal typisk er et større lyst rum med plads til flere personer og 
flere aktiviteter og funktioner. 

Interviewdeltagerne fra Kvadratet og Universitets Kollegiet i Aalborg 
oplever de fælles-fællesarealer som de vigtigste steder, hvis formål 
er at skabe en høj grad af socialt samvær blandt bebyggelsens 
beboere, da det her netop er muligt at mødes uformelt og danne 
nye venskaber. 

Indgangen til, og rammen for et fællesskab med de øvrige beboere, 
sker typisk gennem fælles-fællesarealer og ikke private-fællesarealer. 
På Kvadratet ligger der er stort atrium udendørs – bebyggelsens 
fælles-fællesareal, men de interviewede giver udtryk for, at arealet 
ikke benyttes i særlig stort omfang, fordi beboerne føler sig iagttaget 
af andre, de ikke selv kan se. Det er derfor vigtigt, at beboerne i det 
fælles-fællesareal primært interagerer med andre, som befinder sig i 
samme rum og ikke betragtes af andre uden for rummet, der ikke er 
en del af fællesskabet. 

Af deltagerne italesættes det som et problem, at det kræver 
en invitation at bruge de private-fællesarealer, at for at føle sig 
velkommen, hvis andre allerede bruger dem. På Kvadratet er der 
utilfredshed med, at der er for mange små fællesrum. Deltagerne 
mener, at de små rum bidrager til at skabe et splittet fællesskab, 
hvilket går ud over det sociale liv i afdelingen. Baseret på en fælles 
beslutning i afdelingens bestyrelse er nogle af fællesrummene derfor 
blevet lukket af. Interviewdeltagere fra Kvadratet mener, at de mange 
små fællesrum, der kan betegnes som private-fællesarealer, fordrer, 
at beboerne ikke føler sig velkomne i rummene, hvis de allerede 
benyttes af andre. 

Det private-fællesareal er modsat ideelt, hvis formålet er at mødes 
med venner eller familie, fordi rummet skaber en privat ramme om 
mødet. Det betyder, at den pågældende kan invitere sit netværk uden 
for bebyggelsen med indenfor. 

På Universitets Kollegiet, hvor de studerende interviewdeltagere 

giver udtryk for, at der er et velfungerende fællesskab, fremhæver 
de vigtigheden af Boulevarden, der er et fælles mødested centralt 
beliggende i bebyggelsen. Her er der fælleskøkkener, som fungerer 
som en forlængelse af det fælles-fællesareal. Hvis beboerne derimod 
ønsker mere privathed med venner, familie eller måske andre 
beboere, går de ned i festkælderen, der også fungerer som et tv-
rum. I ungdomsboligbebyggelsen supplerer de fælles-fællesarealer 
og private-fællesarealer således hinanden. 

Det anbefales at placere det fælles-fællesareal centralt, mens 
rummene, der fungerer som private fællesarealer, med fordel kan 
placeres mere yderligt. 

Multifunktionalitet
På de afholdte fokusgruppeinterview fremlægger de studerende, 
på tværs af de tre ungdomsboligbebyggelser, multifunktionelle 
fællesarealer som værende attraktive. På Beddingen mener deltagerne, 
at deres fællesrum er mere attraktivt, fordi det har flere funktioner. 
I hverdagen fungerer det som et fælleskøkken og i weekenderne 
er det en festsal. Ligeledes mener de på Universitets Kollegiet, at 
deres fælleskøkkener er mere attraktive, fordi de også kan bruges 
som fælles læserum med tilhørende tv-skærme. På Kvadratet har de 
indrettet deres fællesrum med mulighed for forskellige funktioner. 

Såfremt de forskellige funktioner ikke modarbejder hinanden, 
betyder multifunktionalitet i fællesarealer, at der skabes mere liv i 
fællesrummene. Muligheden for flere funktioner på mindre plads 
betyder desuden, at der kan opføres færre fællesrum, hvilket dermed 
kan bidrage til en reduktion af huslejen. 

Fællesarealers udforming og funktion
I rapporten Hur vill studenter bo? (Hornyánszky, 2012) bliver det 
fastslået, at der er et fåtal af de studerende, som efterlyser rum til 
fælles anvendelse - selv om de synes, at det er positivt, at de er der. 
Her kan der drages en klar parallel til rapporten Fremtidens almene 
ungdomsbolig (Kuben Management, 2014), hvor det ligeledes 
fremgår, at de studerende tilsyneladende ikke har de store krav til 
fællesarealer, selv om de ser det som vigtigt, at de er der. 

Af sidstnævnte undersøgelse fremgår det ydermere, at de studerende 
foretrækker, at der er et vaskerum til rådighed i bygningen. I rapporten 
er der sondret mellem ”krav om” og ”meget vigtigt/vigtigt”. 51 
procent af de studerende stiller krav om, at der er et vaskerum i 
bygningen og hele 91 procent stiller enten krav om eller ser det som 
værende meget vigtigt/vigtigt, at der er et fælles vaskerum, hvorfor 
adgang til fælles vaskerum må konkluderes at være essentielt for en 
ungdomsboligs attraktivitet. 

Når de øvrige fællesfaciliteter og fællesrum betragtes, herunder 
festlokale, tv-stue eller opholdsrum, elevator, fælleskøkken, 
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fitnessrum og læsesal, fremgår det, at maksimalt 5 procent kræver 
at disse fællesrum stilles til rådighed i forbindelse med valg af 
bolig. Vigtigst er festlokalet, som 40 procent af de studerende ser 
som meget vigtig/vigtigt, mens 5 procent stiller krav herom (Kuben 
Management, 2014). 

Ifølge deltagerne i de afholdte fokusgruppeinterview er det særligt 
nødvendigheden af festsalen, fælleskøkkener, læserum og andre 
fælles mødesteder mv., der kan stilles spørgsmålstegn ved. Samtidig 
stiller de studerende krav om tilstedeværelsen af et depotrum, fælles 
vaskekælder og cykelkælder. 

På Universitets Kollegiet giver flere af deltagerne udtryk for, at de ikke 
vil undvære festsalen, men fortæller samtidig, at de fleste beboere 
ikke benytter sig heraf. Deltagerne fra Kvadratet er enige om, at 
festsalen er et luksusgode. På Beddingen ønsker de ikke at skille sig 
med deres festsal, hvilket dog primært skyldes, at der her er ovn, som 
de bruger i hverdagen, da de ikke har ovne i deres egne køkkener. 

Af fokusgruppeinterviewene fremgår det, at festsalen kun anvendes 
af en lille andel af beboerne og at det for mange ikke er det primære 
mødested. Festsalen opfattes ligeledes ikke som det primære rum for 
at møde nye mennesker, da det er svært at mødes uformelt, fordi det 
kræver planlægning og festsalen har karakter af at være et privat-
fællesareal, hvor beboere, der ikke allerede er en del af et fælles-
skab, har sværere ved at deltage. 

Skal der i et ungdomsboligbyggeri etableres et festlokale, der indbyder 
til, at beboerne kan mødes uformelt, hvilket interviewdeltagerne 
fremhæver, er den vigtigste funktion ved fællesarealerne, anbefales 
det således, at disse udformes som fælles-fællesarealer, altså større 
fællesrum, hvor der er plads til flere personer samt flere aktiviteter 
og funktioner. 

Fællesarealer som “lim”
Med henvisning til Himmerland Boligforenings undersøgelse 
Fællesarealer i ungdomsboliger (Himmerland Boligforening, 2013), 
der omhandler brugen af indendørs og udendørs fællesfaciliteter, kan 
efterspørgslen til et nybyggeri ikke øges ved hjælp af spændende 
fællesarealer. Kun 1 procent af de adspurgte valgte at bosætte sig i 
den afdeling, de bor i, på grund af fællesarealerne.

Himmerland Boligforening oplyser på afholdte udviklingsworkshops, 
at de har erfaret, at attraktive fællesarealer derimod kan betyde, at 
de studerende bliver boende i boligafdelingen og ikke flytter i så 
høj grad. Ifølge undersøgelsen er fællesarealer og -faciliteter lidt 
vigtigere for mænd end for kvinder, og ligeledes afhænger brugen af 
og ønsker til indendørs faciliteter af alderen. Derudover er forskellige 
fællesfaciliteter attraktive i forskellige boligafdelinger, hvilket gælder 
både de indendørs og udendørs (Himmerland Bolig-forening, 2013).

UDEAREALER
Udearealer er vigtigere for de unge end de indendørs fællesarealer, 
idet et større antal af unge betragter udearealerne som afgørende for 
deres boligvalg (Kuben Management, 2014). 

Rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 
2014) viser, at et flertal af de studerende foretrækker at have adgang 
til overdækket cykelparkering, mens et flertal ligeledes foretrækker, 
at der er grønne udearealer omkring boligen. Lidt under halvdelen 
ønsker, at der skal være grill- og opholdsområder samt mulighed 
for bilparkering. Multibanen og fælles have er mindst vigtige 
for de studerende. De grønne områder og gode muligheder for 
cykelparkering må derfor anses for at være de vigtigste udearealer, 
mens grillområde og opholdsområder er mindre vigtige.

En lignende konklusion fremgår af rapporten Ungdomsboliger 
i lille størrelse (SBi, 2014), hvor det fremhæves, at de unge finder 
fællesarealer populære, hvis de indbyder til spontane møder, hvor de 
unge selv kan vælge, om de vil være en del af et fællesskab, uden at 
det bliver dem påtvunget. Det kunne eksempelvis være muligheden 
for at mødes om en grill. 

Somme konklusion kan drages på baggrund af de afholdte 
fokusgruppeinterview på Beddingen, Kvadratet og Universitets 
Kollegiet i Aalborg. På tværs af de tre boligafdelinger ønskes primært 
grønne områder og opholdsarealer. Her fremhæves betydningen af at 
kunne mødes udendørs, både helt uformelt for at tale sammen eller 
for eksempelvis at grille. Hvorvidt der foretrækkes fast belægning 
eller græs, er varierende. 

Interviewdeltagerne fra Universitets Kollegiet og Kvadratet 
understreger dog, at opholdsarealer ikke anvendes, hvis der er stort 
udsyn til arealerne. På Universitets Kollegiet gælder det de fire gårde, 
der kun i begrænset omfang anvendes af nogle af interviewdeltagerne 
til at tage sol og på Kvadratet er det en tilsvarende årsag til begrænset 
brug af de udendørs træningsmaskiner. Det er derfor vigtigt, at der 
er en balance mellem de mindre og mere private fællesarealer og de 
større, åbne og mere offentlige. 

I en af de beskrevne boligafdelinger er der endvidere en multibane, 
som beboerne er glade for, men som det også fremgår af rapporten 
Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014), ser 
beboerne det som en unødvendig luksus, de godt kan undvære – og 
hvor en lavere husleje er vigtigere. 
Ifølge fokusgruppeinterviewdeltagere er en fælles grill umiddelbart 
attraktiv, men flere har dårlige oplevelser og bekymringer i forhold til 
rengøring heraf, hvorfor det fungerer bedre med egne grill, der kan 
medbringes. 

>> Udearealer er vigtigere for de unge end de indendørs fællesarealer, idet et større antal af 
unge betragter udearealerne som afgørende for deres boligvalg   <<
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Det anbefales, at der etableres udearealer, de studerende kan bruge 
og hvor de kan mødes uformelt, både med de øvrige beboere og 
andre venner. Her er det vigtigt, at der også er mere afskærmede og 
lukkede nicher, hvor en højere grad af privatliv er mulig. Derudover 
anbefales en nedprioritering af de mest luksuriøse udendørs 
fællesarealer, som eksempelvis multibane eller fælles have, for at 
kunne nå målet om at opføre billigere og dermed mere attraktive 
ungdomsboliger. 

BELIGGENHED
Når de unge vurderer attraktiviteten af en bolig tager de primært 
højde for beliggenhed og pris. Beliggenheden er mest attraktiv, hvis 
boligen ligger nær uddannelsesinstitutionen eller nær byens centrum 
(Kuben Management, 2014). 

Ifølge resultaterne i rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig 
(Kuben Management, 2014) foretrækker størstedelen af de unge 
at bo tæt på uddannelsesstedet frem for midtbyen, hvis de skal 
prioritere herimellem. 

Samtidig fremgår det dog, at midtbyen er den mest attraktive 
beliggenhed, hvorefter følger Ø-gadekvarteret, Vejgaard, Vestbyen og 
AAU campus, Aalborg Øst og Nørresundby havnefront. I Nørresundby 
er det primært attraktivt at bo ved havnefronten. Hvad angår krav 
til nærområdet ønsker størstedelen af de studerende endvidere at 
bo tæt på deres uddannelsessted, dagligvarebutikker samt gode 
transportmidler (Kuben Management, 2014)

42 procent af de studerende vil maksimalt bruge 21-30 minutter på 
transport mellem deres bopæl og uddannelsessted, og en meget lille 
andel vil bruge mere end 30 minutter herpå. Samtidig foretrækker 
hele 82 procent af de studerende at cykle mellem boligen og 
uddannelsesstedet (Kuben Management, 2014).

Til sammenligning angiver deltagerne i AKF’s landsdækkende 
rapport fra 2009, at de er villige til at bruge op til hele 44 
minutter i gennemsnitligt daglig transport mellem deres bolig og 
uddannelsessted/arbejdsplads (AKF, 2009).

Det lader til, at de studerende i Aarhus og København er villige til at 
bruge længere tid på transport end de studerende i undersøgelsen 
gennemført i Aalborg.   

I rapporten Ungdomsboliger i lille størrelse (SBi, 2014) konkluderes 
det, at et fællestræk for samtlige undersøgelser vedrørende unge 
uddannelsessøgendes boligforhold er, at de generelt foretrækker at 
bo i midtbyen og nær uddannelsesinstitutionen. 

Ligeledes fremgår beliggenhedens vigtighed af Himmerland 
Boligforenings rapport Fællesarealer i ungdomsboliger 

(Himmerland Boligforening, 2013). Hovedparten af de studerende 
i den gennemførte undersøgelse takkede ja til den første tilbudte 
bolig eller valgte boligen ud fra boligens beliggenhed. Boligens 
beliggenhed er i undersøgelsen afgørende for valg af boligafdeling 
for 31 procent af de adspurgte. 

Ifølge Himmerland Boligforenings undersøgelse har beliggenheden 
så stor en betydning for de studerende, at den spiller en større rolle 
for valg af bolig end boligens pris. Modsat fremgår det af rapporten 
Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014), 
at 55 procent af de studerende i en vis grad prioriterer en lavere 
husleje, men ikke den bedste beliggenhed i byen, højere end den 
rigtige beliggenhed med en højere husleje – og kun 27 procent har 
den modsatte prioritering.

BEBYGGELSEN
Af undersøgelsen Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben 
Management, 2014) fremgår det, at 23 procent af de studerende i 
boligerne udlejet af AKU ønsker at bo i et mindre byggeri, 19 procent 
foretrækker at bo i et stort boligbyggeri med mange beboere i samme 
bygning, mens 57 procent er neutrale i forhold til spørgsmålet. 

>> Når de unge vurderer attraktiviteten af en bolig tager de primært højde for beliggenhed og pris. Beliggenheden 

er mest attraktiv, hvis boligen ligger nær uddannelsesinstitutionen eller nær byens centrum  <<
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EN REDUCERING AF HUSLEJENIVEUAET 
– FORSKELLIGE TILTAG

I det følgende beskrives en række tiltag, som enten alene eller i et 
samspil kan føre til en reducering af huslejeniveauet i forbindelse 
med opførelsen af ungdomsboliger til studerende. Ambitionen er, at 
huslejen holdes på så lavt et niveau som muligt, uden at der gås 
på kompromis med boligkvaliteten. Tiltagene nedenfor vedrører 
udelukkende boliger opført som støttet byggeri. 

De mulige tiltag beskrives nedenfor:

• Grundkøb
• Driftsoptimering
• Arealoptimering
• Entrepriseudgifter og en optimering af byggeprocessen
• Kommunalt fastsatte vejledende lofter

GRUNDKØB 
Hvis grundkøbsudgifterne kan holdes på et lavt niveau muliggør det 
en reducering af anskaffelsessummen i forbindelse med opførelsen 
af almene boliger til studerende. 

En mulighed for at reducere grundudgifterne er via fortætning 
på egne friarealer i eksisterende almene boligafdelinger. Hvis en 
afdeling er i besiddelse af mange grønne arealer, kan afdelingen 
eventuelt frasælge en andel til en ny boligafdeling, som oprettes i 
forbindelse med opførelsen af boliger på arealet. Værdien af arealet 
skal fastsættes ud fra en vurdering af markedsværdien i hvert enkelt 
tilfælde. Muligheden for ikke at fastsætte prisen på den andel som 
frasælges for højt skal afsøges. Den frasælgende afdeling skal ved 
salg af et grundstykke eventuelt nedbringe en del af den eksisterende 
gæld i afdelingen, men en stor nedbringelse er umiddelbart ikke nogen 
gevinst for den eksisterende afdeling, idet også udamortiserede lån i 
en almen afdeling betyder fortsat kapitalydelse.

Desuden vil et frasalg umiddelbart kunne ske uden moms (ud fra 
princippet: ”Det bliver i familien”), idet én afdeling under den 
respektive boligorganisation frasælger et areal til en anden afdeling 
under samme boligorganisation. Inden denne øvelse gennemføres 
skal dette dog undersøges tilbundsgående med udgangspunkt i det 
konkrete tilfælde. 

Udfordringen ved fortætning på egne friarealer i eksisterende 
almene boligafdelinger er godkendelsen af frasalg, som ligger hos 
den eksisterende boligafdelings beboere. 

En anden mulighed for at holde grundudgifterne på et lavt niveau er, 
at den respektive kommune indfører et politisk vejledende loft over 
grundkøbsudgifter til alment boligbyggeri. En sådan tilgang kan være 
med til at sikre, at en privat developer, der er involveret i en vis del 

alment boligbyggeri, ikke hæver prisen uhensigtsmæssigt i kraft af en 
voksende efterspørgsel. 

Alle muligheder vil højst sandsynligt give en betydelig lavere 
grundkøbssum, end hvis grundsælger er en privat developer, som 
frasælger et grundareal på almindelige markedsvilkår. 

ÆNDRING AF PLANLOV OG ALMENBOLIGLOVEN FOR AT SIKRE EN 
BLANDET BOLIGSAMMENSÆTNING

En ændring af planloven i starten af 2015 betyder, at 
kommunalbestyrelsen får mulighed for at stille krav om op til 25 
procent almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen af nye 
boligområder.  Ordningen indføres som en forsøgsordning.

Samtidig er almenboligloven blevet ændret, så kommunerne har 
mulighed for at yde ekstralån, så der bliver plads til almene boliger, 
selv om grundpriserne er høje. Med ordningen kan kommuner 
med en markant befolkningstilvækst, med henblik på at opnå en 
alsidig boligsammensætning, meddele tilsagn om grundkøbslån 
til etablering af almene boliger i områder, som er omfattet af 
eksisterende lokalplan til boligformål og hvor der ikke er mange 
ledige almene boliger - boligledighed i kommunen under 2 procent.

Ordningen gælder for København, Aarhus, Aalborg, Odense og 
Frederiksberg kommune. Lånerammen er 500 millioner kroner, som 
kan anvendes over 10 år. Lånet er rente- og afdragsfrit i 50 år og kan 
højst udgøre forskellen mellem 20 procent af det maksimumsbeløb 
eksklusivt energitillæg, der er gældende for familieboliger og den 
pågældende grundpris. 

20 procent af rammebeløb år 2015 (eksklusivt energitillæg)
Aalborg: 3.606 kr./m²
Århus og Odense: 3.822 kr./m²
København: 4.482 kr./m



30

eksisterende udgiftsniveau på posterne ovenfor være en gunstig 
øvelse i forbindelse med nybyggeri til unge under uddannelse. 
Det er selvfølgelig vigtigt at have in mente, at tallene også kan vidne 
om en stor forskel i kvaliteten af driften og dermed i serviceniveauet.  

Modeller for driftsoptimering
I nedenstående følger en række forslag til, hvorledes der kan arbejdes 
med driftsoptimering i almene boligafdelinger. 

En reduktion af administrationsbidraget
Som det fremgår ovenfor, er der en stor spredning i 
administrationsbidraget for familieboliger på landsplan. Måske 
gør samme tendens sig gældende for ungdomsboliger. Hvis det er 
tilfældet kan det tænkes, at afholdte driftsudgifter for ungdomsboliger 
kan reduceres, hvis administrationsbidraget reduceres i et vist 
omfang. Hvor en forening eller anden instans står for udlejning 
og anvisning af ungdomsboligerne, anbefales det desuden, at 
administrationsbidraget til denne instans ikke opkræves ud over det 
obligatoriske administrationsbidrag.   

Et differenceret serviceniveau
På de afholdte workshops i forbindelse med projektet Fremtidens 
almene ungdomsbolig blev muligheden for at tilbyde et 
differenceret serviceniveau alt efter beboernes præferencer drøftet. 
Der kunne eventuelt tilbydes en grundpakke indeholdende et 
standardserviceniveau og derefter give beboerne mulighed for at 
tilvælge et højere serviceniveau mod en forhøjelse af huslejen. En 
sådan løsning, i form af et tilvalgskatalog, tilgodeser også de beboere, 
som er villige til selv at varetage renholdelse, vedligeholdelse og 
andet for derved at opnå en lavere husleje.

Tilvalg af forpligtigelser mod en reduktion af huslejen
I rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 
2014) fremgår det, at 22 procent af de adspurgte i boligerne udlejet 
af AKU-Aalborg er villige til at påtage sig forpligtigelser, såsom 
snerydning, trappevask, græsslåning mv. mod en reduktion af 
huslejen. Samtidig er 20 procent neutrale i forhold til spørgsmålet.

De internationale studerende er i højere grad end de studerende 
med dansk baggrund, villige til at påtage sig forpligtigelser – der er 
en næsten ligelig fordeling af de, der ønsker en vicevært, der sørger 
for al vedligeholdelse (42 procent) og de, der gerne vil påtage sig 
forpligtigelser for nedsættelse af huslejen (37 procent). Samtidig er 
21 procent neutrale i forhold til spørgsmålet (Kuben Management, 
2014).

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det derfor, at bygherren, 
i forbindelse med opførelsen af fremtidens almene ungdomsbolig, 
overvejer muligheden for, at beboerne kan tilvælge forpligtigelser 
mod en reduktion i huslejen.

DRIFTSOPTIMERING
En reducering af en afdelings driftsomkostninger kan være en vigtig 
parameter i opnåelsen af en lavere boligudgift for lejeren.

Stor variation i administrationsbidrag, renholdelses- og 
vedligeholdelsesudgifter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge, 
Integrations- og Boligministeriet) har i 2014 udgivet rapporten Den 
almene boligsektors effektivisering (2014b), som viser, at der er 
store muligheder for besparelser på driften i almene boligafdelinger 
på landsplan.

Eksempelvis varierer administrationsbidraget for familieboliger 
på landsplan betydeligt. Spændet går fra 3.008 kr. pr. bolig i den 
billige ende til 5.446 kr. pr. bolig i den dyre ende. Udgifterne til 
administration udgør 6 procent af de samlede udgifter i de almene 
familieboliger. 

Samtidig viser undersøgelsen, at administrationsbidraget pr. lejemål 
er faldende med antallet af administrerede lejemål i organisationen, 
hvilket tyder på, at der er stordriftsfordele forbundet med 
administrationen.  

Ifølge undersøgelsen er der desuden en betydelig spredning i 
familieboligafdelingernes udgifter til renholdelse. Afdelinger med 
de laveste udgifter anvender højst 21 kr. pr. m², mens de dyreste 
afdelinger i gennemsnit anvender 126 kr. pr. m². Udgifter til 
renholdelse udgør 10 procent af de samlede udgifter i de almene 
familieboliger. 

”Der synes at eksistere et vist potentiale for at opnå lavere 
renholdelsesudgifter, uden at det går ud over kvaliteten af 
ydelsen.” 
(MBBL, 2014b)

Ydermere viser undersøgelsen, at de samlede udgifter til 
vedligeholdelse varierer betydeligt. Fra 72 kr. pr. m² i den billige 
ende til 275 kr. pr. m² i den dyre. Udgifterne til vedligeholdelse 
består dels af udgifter til den almindelige vedligeholdelse (konto 
115) og dels af udgifter til henlæggelser til den planlagte og 
periodiske vedligeholdelse og fornyelse (konto 120). Udgifterne til 
vedligeholdelse udgør knap 20 procent af udgifterne i familieboliger 
og har således stor betydning for huslejeniveauet. Undersøgelsen 
viser, at der for byggerier opført i samme 5-årsinterval er betydelige 
forskellige i udgiftsniveauet. Forskellene kan udgøre helt op til 178 
kr. pr./m².

Undersøgelsens resultater vidner om, at en skærpet opmærksomhed 
på driftsudgifterne kan have en positiv betydning for huslejen 
og dermed for slutbrugerne.  Dermed kan en granskning af det 

FOKUSOMRÅDER

>> Undersøgelsens resultater vidner om, at en skærpet opmærksomhed på driftsudgifterne kan have en 
positiv betydning for huslejen og dermed for slutbrugerne. <<
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Driftsminimerende tiltag
Hvis beboernes adfærd skal ændres i forhold til deres brug af boligen, 
kan udgifterne ved fraflytning eventuelt søges reduceret. 

Et eksempel fremført på de afholdte workshops i projektforløbet 
Fremtidens almene ungdomsbolig var, at der af den respektive 
bygherre indføres en politik om, at der ikke må laves huller i væggene. 
I stedet opsættes der skinner i loftet, hvorfra der, via en wire, kan 
hænges billeder og andet op på væggen.

Anvendelse af ”vedligeholdelsesfrie” materialer og løsninger
En anden måde hvorpå det er muligt at reducere driftsudgifterne er 
ved anvendelse af driftsbesparende materialer bl.a. i kraft af et øget 
fokus på holdbarhed i forhold til materialer og overflader.  Mere rå 
og ”vedligeholdelsesfrie” materialer kan både bidrage til at sænke 
anskaffelsessummen samt minimere de efterfølgende driftsudgifter.
Det anbefales desuden, at bygherren i planlægningen af byggeriet 
skærper fokus på løsninger, der kræver mindst mulig vedligeholdelse. 
Eksempelvis betyder etableringen af en udvendig elevator ofte 
væsentlige driftsgener – hvorfor dette er en uhensigtsmæssig løsning. 

Digitalisering af drift og vedligeholdelse
På landsplan findes der forskellige systemer til digitalisering af 
driften og arbejdsprocesserne i boligorganisationen eller for den 
driftsansvarlige, hvor forskellige data integreres i organisationens 
administrative system.

På baggrund af eksisterende tegningsmateriale og registrering fra 
lejemål og bygninger optegnes begge dele digitalt i 3D, og ud fra 
modellerne kan der trækkes de nøjagtige data til forskellige formål; 
såsom driftsplaner, inspiration til indretning af lejemål, viceværternes 
planlægning, udførelse af flyttesyn, administrativ registrering af 
ændringer via råderetten, opdatering af data ved bygningsændringer, 
udbud på vedligeholdelsesarbejder i lejligheder, udearealer og 
udvendige bygningsdele mv.

Som det fremgår af kapitlerne indeholdende de 7 ungdomsboligtyper 
i modelprogrammet, anbefales det for samtlige boligtyper, at 
muligheden for tilvalg af forpligtelser mod en reduktion af 
huslejen overvejes i forbindelse med driften.  På de afholdte 
udviklingsworkshops i projektforløbet Fremtidens almene 
ungdomsbolig blev det understreget, at det kan være vanskeligt 
at kontrollere, om de pålagte forpligtigelser bliver efterlevet. Det 
anbefales derfor, at pålagte forpligtigelser skal være et aktivt tilvalg, 
som understre-ges i forbindelse med kontraktindgåelsen og eventuelt 
indføres i lejekontrakten.   

FOKUSOMRÅDER

>>En anden måde hvorpå det er muligt at reducere driftsudgifterne er ved anvendelse af driftsbesparende 
materialer bl.a. i kraft af et øget fokus på holdbarhed i forhold til materialer og overflader.  Mere rå og 
”vedligeholdelsesfrie” materialer kan både bidrage til at sænke anskaffelsessummen samt minimere de 

efterfølgende driftsudgifter.<<

AlmenBolig+

”Almen Bolig+ kan opføres ca. 10 procent billigere end 
almindelige almene boliger.” 
(København Kommune)

AlmenBolig+ er et forsøgsprojekt udviklet af KAB i samarbejde med 
3B og Domea og godkendt af Velfærdsministeriet, som har til formål at 
etablere en ny generation af billige almene boliger.

Baggrunden for AlmenBolig+ er, at traditionelt nybyggeri er blevet 
meget dyrt, både når det drejer sig om opførsel og drift. Ved at tænke i 
nye og utraditionelle baner er der lavet et koncept, der kan opføres fra 
7.500 kr./m².

Boligerne produceres som rumstore moduler, der kan kombineres med 
stor fleksibilitet. Dette er med til at holde byggeomkostningerne nede. 
Der er ligeledes mange muligheder for udvendig beklædning ligesom 
indretningen tilpasses individuelle ønsker.

Boligerne er bygget med et basisbadeværelse og et basiskøkken uden 
hårde hvidevarer. I boligerne er der udvidet råderet, og hensigten er, at 
lejerne selv præger indretningen.

Afdelingerne har ingen fællesfaciliteter såsom f.eks. vaskeri eller 
festlokale.

Beboerne er selv med til at holde huslejen nede. Der er ikke tilknyttet 
vicevært, med i stedet udvidet beboerinddragelse, som betyder, at 
beboerne har pligt til at deltage i f.eks. renholdelse af fællesarealer, 
vedligeholdelse af bygninger m.m. Det gælder bl.a. at slå græs, klippe 
hæk, feje og rydde sne.

Fælles anvendelse af fællesarealer og -lokaler
En mulighed for at reducere driftsudgifterne er via samdrift af 
nærtliggende boligafdelinger enten under samme boligorganisation 
eller på tværs af to eller flere boligorganisationer. Større 
fællesarealer i nærtliggende afdelinger kan eventuelt vedligeholdes 
af én vicevært, hvorved der skabes stordriftsfordele. Se ministeriets 
forsøgsprojekt ‘Samdrift i Almene Boligafdelinger - billigere drift 
og bedre beboerservice’ (http://denalmeneforsoegspulje.dk/
stoettede-projekter/igangvaerende-projekter/samdrift-i-almene-
boligafdelinger-–-billigere-drift-og-bedre-beboerservice.aspx)

FORDELENE VED DIGITALISERINGEN AF DRIFT OG 
VEDLIGEHOLD

• Bedre overblik
• Data til energiberegninger
• Data til D&V (Drift & Vedligehold)
• Nem vedligehold af data ved bygningsændringer
• Mulighed for udbud
• Integration til alle administrationssystemer
• Administrative besparelser
• Mere præcis og fejlfri budgetlægning
• Præcise mængder kan udtrækkes - besparelse ved udbud
• Nemmere samarbejde på tværs i administrationen
• Større gennemskuelighed for bestyrelserne
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Fritagelse for betaling af grundskyld
I forbindelse med opførelsen af almene ungdomsboliger kan der 
ansøges om fritagelse for betaling af grundskyld – hvilket også kan 
spores i den samlede driftsudgift. 

AREALOPTIMERING
Der er også mulighed for at opnå et lavere huslejeniveau ved 
at arealoptimere, således at der opnås en bedre udnyttelse af 
kvadratmeterne.  Det kan både være inde i boligen i kraft en bestemt 
indretning og disponering eller det kan være i kraft af en optimering 
af selve bebyggelsen.

Boligniveau
En væsentlig faktor for at holde den samlede husleje nede er at gøre 
boligerne så små som muligt. Ambitionen i modelprogrammet er dog 
ikke kun at minimere boligernes areal men gøre dette på en måde, 
så der stadig gives mulighed for et værdigt, funktionelt og æstetisk 
hjem. For boliger under 50 m² stiller det derfor store og afgørende 
krav til boligens nærmere indretning og disponering.

Indretning og disponering
Selvom de syv ungdomsboligtyper i modelprogrammet i deres 
natur jo er midlertidige boliger primært målrettet studerende og 
færdiguddannede skal de dog alle, i en eller anden form, tilbyde de 5 
primære boligfunktioner; soveplads, madlavning, studieplads, social 
interaktion samt diverse servicefaciliteter (toilet, bad, garderobe, 
opbevaring, osv.) jævnfør afsnittet ”De fem primære funktioner” i 
delrapport 2. Hertil er der nogle mere uhåndgribelige og æstetiske 
aspekter såsom dagslys, hygge og tryghed.

Multifunktionelle fastintegrerede møbler såsom slå ud senge, klap ud 
borde mv. anbefales ikke, baseret på drøftelser i partnerskabsdgruppen 
om, at det besværliggør dagligdagen unødigt, og derfor ikke vil blive 
anvendt i praksis. Derfor arbejdes der i modelprogrammet i stedet 
med en opdeling af de 5 primære funktioner, således at disse ikke 
placeres oven i hinanden. Dog kan et rum eller én funktion godt 
have en fleksibel anvendelse og dermed bruges til flere formål. 
Eksempelvis kan et spisebord anvendes både til indtagelse af mad 
og som studieplads, en soveplads kan i princippet også anvendes 
som studieplads og en sovesofa i stedet for en sofa kan anvendes 
som soveplads eksempelvis ved overnattende gæster. 

Nogle af de indretningsstrategier og -præmisser modelprogrammet 
opererer med er følgende:

• Rigelig garderobe- og opbevaringsmuligheder, da ting uden en 
fast ”parkeringsplads” i høj grad vil bidrage til indtrykket og 
oplevelsen af rod og pladsmangel

• En central opbevaringsvæg, der udnytter pladsen i smalle 
gangarealer godt

Digitalisering af fraflytninger
Da de almene boligforeninger ikke må tjene penge, går besparelserne 
direkte til at påvirke huslejen. 

Digital fraflytning er blevet mere almindeligt indenfor de seneste 2-3 
år, og der findes allerede en håndfuld systemer, som kan understøtte 
processen.

FOKUSOMRÅDER

ELEKTRONISKE NAVNESKILTE

Elektroniske navneskilte er endnu en måde hvorpå driftsudgifterne i 
forbindelse med fraflytning kan reduceres. Så snart der er indgået en 
lejekontrakt med en ny lejer ændres navneskiltet automatisk, hvilket 
betyder, at ingen mandetimer skal afsættes til opgaven. 

”Fællesbo i Herning var blandt de første i landet til at indføre 
systemet om en digitalisering af fraflytninger, og her opnås en 
besparelse på godt fem millioner kroner om året.”
(FællesBo)

Det svarer til en årlig besparelse på ca. 580 millioner kr., hvis besparelsen 
for FællesBos ca. 4.900 boli-ger ganges op på de knap 570.000 almene 
boliger på landsplan i dag. Dermed vil en digitalisering af fraflytninger 
kunne spare lejerne for godt en halv milliard kroner årligt. 

For at fraflytningen kan digitaliseres, kræver det, at alle boliger 
bliver opmålt og indtegnet digitalt. Det gør det muligt at sende 
malerarbejdet i licitation for flerårige perioder, ligesom det minimerer 
en lang række arbejdsgange i processen. 

Typisk omfatter processen, som digitaliseres, hele forløbet fra 
beboeren opsiger lejemålet til og med leverandøren sender en faktura 
for udført istandsættelsesarbejde i lejemålet. Digitaliseringen består 
i, at synspersonalet registrerer behov for istandsættelse elektronisk 
under synet. Den samlede pris for istandsættelsen kan på den måde 
straks efter synet regnes ud og præsenteres for beboeren i form af 
en fraflytningsrapport. Udregningen sker på baggrund af boligens 
opmålinger og leverandørernes priser, som er lagret i systemet.

Fordele ved digitalisering af fraflytning:

• Sikrer gennemsigtighed i omkostningsforbruget med mulighed 
for at konsolidere indkøb på færre leverandører

• Arbejdsprocessen optimeres
• Administrationen lettes
• Dokumentationen ligger digitalt tilgængeligt og letlæseligt med 

høj grad af gennemsigtighed

For mere information om digitalfraflytning henvises til www.
denalmeneforsoegspulje.dk
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spænder fra væg til væg.

Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige samt 

• Garderobeskabe fra gulv til loft, hvor det er muligt
• Hems bl.a. til opbevaring
• Ganglinjer har en dobbeltfunktion som eksempelvis 

opbevaringsplads, køkken og stueplads 
• Seng placeret i en moderne udgave af alkoven giver både 

mulighed for diskretion og privathed i et soveværelse og betyder 
samtidig, at ekstra m² frigives til det sociale liv i boligen

• I andre tilfælde er der vist mere traditionelle soveværelser, 
dog med den karakteristik, at rumbredden er optimeret til lige 
akkurat at give plads til en seng

• Køkkenet etableres i åben forbindelse med opholdsrummet, 
fordi arealet foran køkkenet derved kan genbruges – altså 
anvendes som både køkkenareal og gangareal

• Skydedøre frem for almindelige døre anvendes flere steder

Ungdomsboligtype 3, Den lille 2-rums bolig til enlige 

Ungdomsboligtype 3, Den lille 2-rums bolig til enlige 

Fordelen ved kubik-boligen er, at der kan etableres flere funktioner 
på samme grundflade. Dette skal dog vejes op imod at der, med den 
øgede etagehøjde, bliver flere facadekvadratmetre.

Kubik-boligen kan i ekstremerne tænkes som en bolig, hvor beboeren 
får mulighed for at sammensætte egen bolig ud fra fleksible 
elementer.

Små badeværelser
Af spørgeskemaundersøgelsen med de adspurgte i boligerne udlejet 
af AKU-Aalborg fremgår det, at om-kring 60 procent af de studerende 
prioriterer et lille badeværelse og mere plads i resten af boligen frem 
for et stort badeværelse og færre m² i resten af boligen.  22 procent 
er neutrale i forhold til spørgsmålet (Kuben Management, 2014). 
Samme tendens fremgår af øvrige undersøgelser på området, jævnfør 
afsnittet ”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer” i 
denne rapport.

Ovenstående taler for, at badeværelsets størrelse i fremtidens almene 
ungdomsbolig skal komprimeres. Ifølge eksisterende lovgivning, 
skal alle nyopførte ungdomsboliger overholde SBi-anvisningens 
tilgængelighedsniveau C. Hvis kravet skal overholdes betyder det, 
badeværelset er nødsagen til at være minimum 3,5 m².

Dog anbefaler medforfatteren af rapporten Ungdomsboliger i lille 
størrelse fra 2014 Knud Erik Hansen fra SBi, at der gives mulighed 
for mindre badeværelser, hvis en vis procentandel af boligerne 
overholder tilgængelighedsniveau C. Dette for netop at undgå de 
uforholdsmæssigt store baderum i en ellers lille bolig og i lyset af, at 
der reelt ikke er behov for tilgængelighed i alle boliger.

FOKUSOMRÅDER

>>Fordelen ved kubik-boligen er, at der kan etableres flere funktioner på samme grundflade. Dette skal dog 
vejes op imod at der, med den øgede etagehøjde, bliver flere facadekvadratmetre.<<

Planløsningen ovenfor illustrerer et eksempel, hvor hele den ene 
væg af boligen består af en funktionsvæg der, alt efter det specifikke 
behov og programmering, kan indeholde gulv til loft garderobe og 
opbevaring, køkken og spiseplads. 

Den indbyggede afstand mellem køkken og badeværelse betyder, 
at disse to funktioner ikke umiddelbart kan benytte den samme 
lodrette fremføring af vand og kloak, hvilket muligvis vil betyde en 
mindre merudgift. Denne mindre merudgift skal dog sættes op imod 
den funktionelle og arealmæssige fordel der er ved at opbevaring, 
køkken- og stueplads er optimeret betragteligt. 

Kubik-boligen
Modelprogrammet indeholder en række løsninger basseret på 
konceptet om en kubik-bolig. Med kubik-boligen tænkes der i 
kubikmeter i stedet for kvadratmeter, og dermed udnyttes hele 
volumen i et byggeri. 

Kubik-boligen er således en generel betegnelse for de planløsninger, 
hvor der arbejdes med forskellige måder at udnytte en øget rumhøjde 
på.

Konkret betyder det, at der bliver en ekstra 1-1,5 meter i loftshøjde 
for at give plads til at etablere hems. Hemsene kan etableres som del 
af lukkede rumelementer eller som mere frit hængende elemeter, der 
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I indeværende modelprogram præsentes en række anbefalinger og 
planløsninger for Ungdomsboligtype 6, Det lille bofællesskab, som 
netop er en boligtype indrettet og målrettet unge, der ligeværdigt 
kan dele boligen.  

I indeværende modelprogram fremgår der både planløsninger som 
opfylder tilgængelighedskravet og løsninger som ikke gør.   

Ungdomsboligtype 4, Den store 2-rums bolig til par 

Ungdomsboligtype 6, Det lille bofællesskab

Gode og illustrative eksempler på indretning
Jo mindre boligen er, jo mere ”opfindsomhed” skal der til for at få 
den til at fungere. I forbindelse med opførelsen af fremtidens almene 
ungdomsbolig anbefales det, at der stilles krav til de tilknyttende 
rådgivere om at gøre rede for forskellige indretningsmuligheder i 
forbindelse med en arealoptimering af boligarealet. 

Det kunne eksempelvis være i form af anbefalinger til og illustrative 
eksempler på mulighederne i forhold til den individuelle indretning 
af en bolig med henblik på at udnytte boligens kvadratmeter mest 
muligt. 

Bygningsniveau
En ting er selve boligen, noget andet er de bygningsmæssige 
sammenhænge boligen indgår i. Der er også mulighed for at opnå 
besparelser ved at arealoptimere bebyggelsen og derved sikre en 
bedre udnyttelse af kvadratmeterne, bl.a. i kraft af en optimering af 
altangange, fællesarealer, bygningskroppen mv.

Bygningskrop med færre ”spildte kvadratmeter”
Et afgørende aspekt for at minimere boligens samlede bruttoareal 
er, hvor stor en andel der benyttes til at afvikle de faste og fælles 
adgangsveje - det vil sige trapper, elevatorer, altangange osv. Dermed 
menes de arealer, der bringer beboeren fra bygningens indgang til 
boligens entrédør.  

FOKUSOMRÅDER

>> Et afgørende aspekt for at minimere boligens samlede bruttoareal er, hvor stor en andel der benyttes til 
at afvikle de faste og fælles adgangsveje - det vil sige trapper, elevatorer, altangange osv. Dermed menes de 

arealer, der bringer beboeren fra bygningens indgang til boligens entrédør.  <<

Ungdomsboligtype 3, Den lille 2-rums bolig til enlige  

Det anbefales med modelprogrammet, at tilgængelighedskravet 
for ungdomsboliger genovervejes, således at det bliver muligt at 
opføre boliger med mindre badeværelser, idet de studerende ikke 
har præference for store badeværelser og fordi det giver mulighed 
for at komprimere boligen og dermed reducere huslejen.

På de afholdte workshops i forbindelse på projektet Fremtidens 
almene ungdomsbolig blev det pointeret, at små badeværelser ikke 
er med til at fremtidssikre boligerne, hvis de en dag skal udlejes til 
et andet segment end studerende. En måde at imødekomme denne 
problemstilling på kunne være ved at etablere et mindre badeværelse 
i hver anden bolig. Ved en sammenlægning af boligerne to og to 
på sigt kunne det mindre badeværelse eksempelvis nedlægges, hvis 
det vurderes nødvendigt.

Delevenlige boliger
Det anbefales, at der opføres delevenlige boliger, som er disponeret 
således, at tre-fire venner skal bo sammen og deles om huslejen. 
Hvis flere personer deler en bolig betyder det, at de dyre rum 
som køkken og badeværelse kan servicere tre til fire beboere. En 
billiggørelse af boligen kommer endvidere til udtryk ved, at flere 
personer deles om huslejen. 
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Den mest arealoptimerede løsning fremgår af planløsningen 
nedenfor. Her giver en centralt beliggende gang adgang til boliger på 
begge sider af gangen. 

Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige og 
Ungdomsboligtype 3, Den lille 2-rums bolig til enlige 

FOKUSOMRÅDER

Ungdomsboligtype 4: Den store 2-rums bolig til par

I denne løsning er den centrale gang 1,5 meter bred, hvilket vil sige, 
at der i bruttoarealet for hver lejlighed indgår et areal på ca. 0,75 
m² adgangsvej x løbende meter indvendig facade.  Idet der ikke er 
tale om isolerede ydervægge kan de vægge, der vender ud mod 
gangen være markant tyndere, hvilket også giver en arealbesparelse 
i modsætning til en isoleret klimaskærmskonstruktion. Da den 
centrale gang ikke udsættes for nedbør, salt og frost vil den være 
billigere i både etablering samt drift & vedligehold sammenholdt 
med en altangang monteret på facaden.

Dette betyder dog også, at boligerne kun får dagslys fra én side 
ligesom naturlig tværventilation ikke er mulig. Der er ydermere en 
grænse for, hvor lang en centralt beliggende gang kan være før 
denne opleves som klaustrofobisk. 

Denne boligtype, med adgang fra en central gang samt ensidigt 
naturligt lysindtag, har, som det ses, en tendens til at få et format 
med relativ lang facadelinje. Det betyder, at den arealbesparende 
effekt ved en indeliggende fælles gang mistes, idet facadelinjen bliver 
for lang. På nedenstående skitse ses en boligtype, hvor den centrale 
fælles gang kombineres med en lang og smal boligdisponering. På 
denne måde opnås der en reel arealbesparelse i forbindelse med den 
centrale gang. På grund af det ensidige dagslysindtag fra den relativt 
korte facadelinje anbefales det, at vinduerne i facaden går til loft i 
kombination med, at rumhøjden er så høj som muligt. 

Alternativet til den indeliggende og centrale gang er den 
traditionelle altangang. På planløsningen nedenfor ses en traditionel 
altangangsløsning, hvor der er ca. 1.5, m² adgangsvej pr. løbende 
facademeter. Denne løsning giver mulighed for at boligen får dagslys 
fra 2 sider. 

Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige 

VED FOR SMÅ BOLIGER BORTFALDER RETTEN TIL 
BOLIGSTØTTE

Bemærk, at boligens bruttoareal kan blive så lille, at den studerende 
ikke længere er berettiget til boligstøtte. Det betyder, i det skistede 
forslag ovenfor, at den samlede husleje bliver højest i boligen med den 
indeliggende gang – altså boligen med det mindste bruttoareal.

Af skitsen nedenfor ses den mest generøse løsning hvor kun 4 boliger 
deles om de fælles adgangsveje. I dette tilfælde er der tale om et 
trapperum på i alt 24 m² hvilket giver ca. 6 brutto m² pr. bolig. Dette 
skal dog holdes op imod at der er flere m² yderfacade pr. bolig.

Ungdomsboligtype 4: Den store 2-rums bolig til par 
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Ud over de enkelte boligers andel af de vandrette fælles adgangsveje 
(gange og altangange) er et andet element i regnestykket, hvor stor 
en andel boligen har af de lodrette fælles adgangsveje (trapper, 
elevatorer og reposer). Den afgørende faktor i denne forbindelse er, 
hvor mange etager der er i bygningen og hvor mange lejligheder der 
er pr. etage.

opførelsen af almene ungdomsboliger.

Det anbefales derfor, at bygherren, i planlægningen af det enkelte 
byggeri, skærper fokusset på anvendelsen af mere omkostningslette 
materialer. 

Desuden anbefales et tæt samarbejde mellem teknisk rådgiver og 
entreprenør i projekteringsfasen, så de mest økonomisk fordelagtige 
løsninger bringes i spil. 

Præfabrikerede materialer og løsninger
- fordele og ulemper
Præfabrikeret byggeri forstås som bygninger fremstillet og samlet på 
fabrik - enten som rumstore moduler eller som større bygningsdele 
i form af eksempelvis lette facader eller tagelementer. Fordelen 
er, at produktionen kan foregå på samlebånd så fremstillingen og 
leverancen bliver så effektiv og billig som muligt.

Med udgangspunkt i inspirationskataloget Inspiration til 
Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet (2014) udarbejdet af Dansk 
Arkitektur Center for Realdania By, fremhæves en række fordele ved 
præfabrikeret arkitektur. 

”Potentialet ligger altså i at skabe effektivt og billigt 
byggeri, uden nødvendigvis at gå på kompromis med 
kvalitet og god arkitektur.” (DAC&, 2014)

Af inspirationskataloget fremgår det, at præfabrikerede løsninger ofte 
forbindes med standardisering og masseproduktion, hvor gentagelse 
af motiv og metode sikrer et økonomisk fordelagtigt byggeri. Dog 
viser erfaringen, at de bedste præfabrikerede byggerier netop formår 
at skabe variation inden for masseproduktionens begrænsede 
råderum (DAC&, 2014).

”Når der i dag bygges nye boliger med præfabrikerede 
moduler, kan prisen komme ned mellem 8-10.000 kr. pr. 
m². ” 
(DAC&, 2014)

De umiddelbare fordele ved præfabrikerede løsninger, eksempelvis 
modulbyggeri, er flere:

• Byggeri kan bygges og opføres på meget kort tid, hvilket 
bettyder hurtigere levering af færdigt byggeri

• Bedre styring af byggeprocessen og færdiggørelsestidspunktet
• Billigere byggeri – både grundet en hurtigere byggeproces samt 

grundet et minimum af uforudsete udgifter sammenlignet med 
byggeri direkte på pladsen

• Mulighed for at vægge, gulve og lofter samles på fabrikken 
samtidig med, at der lægges fundament på byggepladsen

FOKUSOMRÅDER

BEREGNING AF BRUTTOAREAL

I beregningen af boligernes bruttoareal indgår følgende: Ydervægskon-
struktion, inde- og udeliggende fælles adgangsveje, herunder trapper og 
elevatorer. Der indgår 24 m² til et trappe/elevator-tårn. 

Ingen eller færre fællesarealer tilknyttet bebyggelsen
En måde hvorpå bygningskroppen kan disponeres, således at 
arealet optimeres mest muligt er ved at etablere et minimum af 
eller ingen fællesarealer i bebyggelsen. Som det fremgår af afsnittet 
”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer” i indeværende 
rapport er konklusionen bl.a., at de unge aktivt skal have mulighed 
for at vælge både fællesarealer og fællesskab til eller fra alt efter 
hvilket boligtilbud de vælger.  

Overordnet stiller de studerende ikke krav om, at fællesarealer skal 
være tilknyttet boligen (Kuben Management, 2014). Det kan dermed 
forsigtigt konkluderes, at de studerende vil foretrække at have en 
lavere husleje med gode private boligforhold, frem for at have en 
bolig med højere husleje med mange tilknyttede fællesarealer.  

Idet fællesarealer kan være positive for de studerende, men ikke 
er noget de studerende kræver eller som bidrager væsentligt til 
boligens attraktivitet, anbefales det, netop med henblik på at 
reducere huslejeniveauet, at fremtidens almene ungdomsbolig i 
udgangspunktet opføres uden fællesarealer, såsom festsal, aktivitets- 
og opholdsrum mv. tilknyttet bebyggelsen. 

Hvis de unge ønsker tilstedeværelsen af fællesarealer skal de aktivt 
vælges til. Derfor anbefales det i indeværende modelprogram, at der 
kun tilknyttes fællesarealer til to ud af de syv ungdomsboligtyper 
præsenteret senere i modelprogrammet. De øvrige boligtyper 
anbefales opført uden fællesarealer.

ENTREPRISEUDGIFTER OG EFFEKTIVE BYGGEPROCESSER
En måde hvorpå byggeriet kan billiggøres er ved at holde 
byggeomkostningerne nede gennem en optimering af byggeprocessen 
samt anvendelsen af billigere eller præfabrikerede byggematerialer 
eller løsninger. 

Omkostningslette materialer og løsninger
Mere rå materialer, såsom sprøjtemalende betonelementer, betongulv 
mv. kan bidrage til at sænke entrepriseudgifterne i forbindelse med 
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• Opførelsen af et større antal enheder (helst over 100 stk.) 
betyder, at byggeriet kan opføres billigere pr. enhed

KOMMUNALT FASTSATTE VEJLENDE LOFTER
Kommunernes holdning til udbuddet af billige boliger og metoderne 
til at realisere ambitionen i praksis kan også have en betydning 
for sluthuslejen i forbindelse med opførelsen af fremtidens almene 
ungdomsbolig. 

I forbindelse med opførelsen af almene boliger i Aalborg Kommune, 
udstikker kommunen en række betingelser, som vægtes i udvælgelsen 
af konkrete byggeprojekter. Eksempelvis lægges der op til, at det fulde 
maksimumbeløb på 22.890 kr. pr. m² boligareal (inkl. energitillæg) 
for ungdomsboliger i Aalborg ikke udnyttes, men at der i stedet 
opføres ungdomsboliger til 19.500 kr. pr. m² boligareal. Desuden 
har kommunen en holdning til, at boligerne ikke må være for store 
og at projekter som indeholder delevenlige boliger vil blive særligt 
prioriteret. 

• Ingen lukkede byggeplader grundet vejrforhold, fordi det meste 
af produktionen foregår indendørs

• Materialespild er minimeret og fejlmonteringer er mindsket

Den rationelle og korte byggeproces er en af de væsentlige grunde til, 
at præfabrikation er økonomisk fordelagtig. 

Udfordringer i forbindelse med præfabrikerede løsninger
I forbindelse med projektforløbet Fremtidens almene ungdomsbolig 
blev også en række ulemper i relation til præfabrikerede løsninger 
fremhævet. I forbindelse med afvigelser fra planen, må det formodes 
at ændringer af på forhånd fastlagte løsninger bliver ekstra dyrt. 
Dermed kan det være en udfordring at kombinere individuelle behov 
og løsninger som ændrer sig løbende og standardiserede løsninger 
i en større skala. Umiddelbart fungerer en sådan standardiseret 
tilgang bedst, når det drejer sig om opførelsen af ens boligenheder.

Erfaringerne med præfabrikeret byggeri i praksis, og fordele og 
ulemper forbundet hermed, er endnu små. Dog kan det ikke afskrives, 
at der ligger et stort potentiale i forhold til at opføre boliger med 
lavere boligudgifter. Det anbefales derfor med modelprogrammet, 
at muligheden for at anvende præfabrikerede løsninger, med en 
prisreduktion til følge, undersøges i forbindelse med opførelsen af 
fremtidens almene ungdomsbolig. 

Desuden blev der i forbindelse med de afholdte workshops nævnt 
indtil flere eksempler på anvendelsen af ”billige” præfabrikerede 
byggematerialer eller løsninger, hvor prisen endte med at ligge på 
samme niveau som for øvrige byggeprojekter, fordi prisen fastsættes 
på eksisterende markedsvilkår. Erfaringen vidner om, at prisen på 
byggeriet bl.a. fastsættes efter det gældende maksimumbeløb i 
den pågældende kommune, hvorfor der ikke nødvendigvis opnås en 
økonomisk gevinst ved anvendelsen af præfabrikerede løsninger. 

En måde at undgå en sådan prisudvikling er eksempelvis i kraft af et 
politisk fastsat loft for udnyttelsen af maksimumbeløbet ved støttet 
byggeri, jævnfør afsnittet nedenfor ” Kommunalt fastsatte vejledende 
lofter”. Et sådan vejledende loft vil højst sandsynlig kunne bidrage til 
at holde byggeomkostningerne nede.

En effektiv byggeproces
Nedenfor følger en række generelle anbefalinger i forhold til at skabe 
en effektiv byggeproces i forbindelse med opførelsen af fremtidens 
almene ungdomsbolig:

• Tidligt udbud og dialogbaseret projektering, hvor teknisk 
rådgiver og entreprenør bringer deres fagligheder i spil er med 
til at sikre et økonomisk fordelagtigt byggeri

• Fokus på at udbyde det der efterspørges og ønskes – eksempelvis 
vedligeholdelsesminimerende materialer

FOKUSOMRÅDER

>> Erfaringen, fremlagt af bl.a. partnerskabsgruppen, vidner om, at prisen på byggeriet bl.a. fastsættes 
efter det gældende maksimumbeløb i den pågældende kommune, hvorfor der ikke nødvendigvis opnås en 

økonomisk gevinst ved anvendelsen af præfabrikerede løsninger. <<

HUSLEJEREDUKTION HVIS MAKSIMUMBELØBET 
SÆNKES MED 3.500 KR.

En udregning viser, at en reduktion af rammebeløbet fra knap 
23.000 kr. til 19.500 kr. – altså med 3.500 kr. pr. m² boligareal - 
betyder en reduktion af den månedlige husleje på ca. 450 kr., hvis 
der er tale om en ungdomsbolig på 50 m².

Københavns Kommune har tilsvarende fastsat et vejledende loft på 
35 m² for en ungdomsbolig. 
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NYBYGGERI

Modelprogrammet anviser udelukkende løsningsmodeller i forhold 
til nybyggeri, og henvender sig derfor primært til bygherrer m.fl., 
som forventer at opføre nye ungdomsboliger. Rapporten indeholder 
dermed ikke overvejelser om, hvorledes bygninger og boliger 
nenoveres og ombygges, men det er dog muligt at lade sig inspirere 
i renoveringsager hvad angår anbefalinger, planløsninger og 
målgruppeorientering. 
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SLUTNOTER & LITTERATURLISTE4



Udnyttes det fulde fribeløb, og har den studerende en timeløn på 110-130 kr., betyder det, at den studerende skal arbejde 20-25 timer om ugen.
  
Ejer: Universitets Kollegiet ApS

 Aalborg Kommunes STAY-strategi har til hensigt at fastholde den samme eller en større andel af dimittenderne i Aalborg/Nordjylland, så der skabes øget 
udvikling, vækst og beskæftigelse i regionen. Fokus er overvejende på jobska-belse, men der rettes samtidig fokus på, hvordan det kan understøttes af 
boligmarkedet, herunder det almene.

 Kuben Management gennemførte i marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boliger udlejet gennem AKU-Aalborg 
(jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tabellen er baseret på et 
dataudtræk fra undersøgelsen samt oplysning om eksisterende huslejer (oplyst af de almene boligorganisationer i Aalborg) Bemærk, at tallene for den 
eksisterende husleje er hentet inkl. vand og varme - der er efterfølgende fratrukket estimerede udgifter til vand og varme (på 500 kr.).

1.

2.

3.

4.
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