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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER - KATALOG

• I udlandet - Japan, Saushunkan Seiyaku Women’s Dormitory af Kazuyo Sejima
• I udlandet - Turkiet , Istanbul- NEF 163, AUTOBAN
• I historisk perspektiv, Parkkollegierne i Århus universitetspark, C.F. Møller

• Nybyggeri i byen - Baldersgade på Nørrebro af Årstiderne Arkitekter

• Nybyggeri i byen - Rigsarkivgrunden i Ørestad, Årstiderne Arkitekter

• Nybyggeri i byen - Bikuben kollegiet i Ørestad, AART

• Nybyggeri i byen - Kousgårdsplads i Herning, Årstiderne Arkitekter

• Nybyggeri i byen - Tietgenkollegiet i Ørestad, Lundgaard og Tranberg

• Nybyggeri i byen - Det store Havnehus, Århus havn, Arkitema Architects 

• Nybyggeri i byen - Vulkanen, Århus havn, Cubo Arkitekter

• Nybyggeri i byen - Henius House i Aalborg, C.F. Møller

• Nybyggeri blandet med andre boligtyper - Brandstationsgrunden i Herning, Årstiderne Arkitekter
• Nybyggeri blandet med andre boligtyper - Fremtidens almene bolig af Vandkunsten

• Transformation af eks. bygninger - Nørregade i Herning, Årstiderne Arkitekter
• Transformation af eks. bygninger - Katedralen i Nørresundby, Nord Arkitekter



Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER I UDLANDET - JAPAN - Saushunkan Seiyaku Women’s Dormitory af Kazuyo Sejima
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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER I UDLANDET - JAPAN - Saushunkan Seiyaku Women’s Dormitory af Kazuyo Sejima

Projektet er tegnet af den Kvindelige arkitekt Kazuyo Sejima, som efter-
følgende dannede det anerkendte arkitektfi rma S A N A A sammen med 
Ryue Nishizawa. 
Kollegiet er beliggende i Kumamoto prefeture, NAGASAKI og tegnet i 
1991

Projektet er usædvaneligt ved at der bor 4 kvinder sammen på et 
forholsvis lille værelse men tilgengæld er der meget store fællesarealer.

Der er en lille bolig til en “caretaker” dvs at der er pedel/oldfrue tilstede 
24 timer i døgnet til at hjælpe med en bred vifte af praktiske og sociale 
problemer.
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER I UDLANDET - ISTANBUL - NEF 163 af AUTOBAN

Det tyrkiske projekt NEF Flats 163  af AUTOBAN kaldes ”Foldhome” og går ud på 
at skabe rum der ikke er plads til i ens private lejlighed ved hjælp af et “pay-per-use” 
system. 
Hvor der i andre ungdomsboligprojekter måske er et fælleslokale og et fi tnessrum er 
der i dette projekt 24 forskellige typer rum. Som de beskriver det: ”på denne måde 
kan du tilføje ethvert rum til din bolig, eller ”bestille” når som helst du har brug for det 
” der er f.eks. et hyggeligt rum til middagsselskaber, et legerum til børn, et kunst rum 
og et musikrum. Udover rum med specifi kke formål fi ndes der en række rum skabt af 
forskellige kunstnere som nærmest har form af en installation. De har f.eks. væg/gulv 
beklædning af farvestrålende tekstiler, kunstlæder eller spejle.

Projektet består af to boligstænger bundet sammen af elevatorer og trappe og et 
udendørs dobbelthøjt rum som fungerer som have/terrasse. På toppen af bygningen 
fi ndes en imponerende taghave.

Boligerne er privatejede og nok prismæssigt mere rettede mod ”Young professionals” 
end studerende men samtidigt er tanken om at skabe så differentierede fællesrum 
meget inspirerende og bestemt relevant for ungdomsboliger i dansk sammenhæng – 
man kunne f.eks. forestille sig at beboerne selv gik sammen om at designe og ”bygge” 
fællesrummene.
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UNGDOMSBOLIGER I UDLANDET - ISTANBUL - NEF 163 af AUTOBAN

5

MIDDAGSSELSKAB

MUSIKRUM

LEGERUM FILMRUM

FILMRUM

“TUMLERUM” MED UDSIGT 
OVER ISTABUL

FITNESS/YOGA

KARAOKE/FEST

PLAYSTATION



Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER I “GAMLE DAGE” Parkkollegierne i Århus universitetspark, C.F. Møller

VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE

VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE VÆRELSE KØKKEN TOILETTER / BAD

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus – eller blot ”Parkkollegi-
erne” – består af i alt 9 kollegieblokke, placeret centralt i Universitetsparken 
i Aarhus. Med sine i alt 496 værelser, bygget i perioden 1935-1962, giver 
Parkkollegierne de studerende ved Aarhus Universitet en unik mulighed for 
at bo tæt på deres studiested. 

De enkelte gange består af typisk 15 værelser, samt to baderum og to toilet-
ter, et køkken og et opholdsrum, der deles af alle gangens beboere. 
Kollegierne ligger ikke alle samlet på samme sted i Universitetsparken. Kol-
legium 1-6 og Fælleshuset Eforen (hvori kollegiebaren er at fi nde) er be-
liggende i parkens vestlige side ud til Langelandsgade, mens Kollegium 7-9 
samt Kollegiekontoret ligger til øst i parken, ud til Nørrebrogade.

VÆRELSER
Kollegiet består hovedsageligt af enkeltværelser ca. 14m². Derudover har 
Kollegiet tre dobbeltværelser ca. 28m² og et 1½ værelse ca. 26m². Der er 
håndvask på alle værelser.
Der er tre dobbeltværelser, beliggende i hhv. Kollegium 4, 5 og 7 (alle stuen) 
og et 1½-værelse i Kollegium 7 (ligeledes stuen). 
Værelserne udlejes umøblerede. De fl este værelser på Kollegium 7-9 har 
indbyggede skabe i forgangen – der er ingen forgang i værelserne på Kol-
legium 1-6. 

STØRRELSE:
Værelser uden forgang:
Længde ca. 410 cm/Bredde ca. 350 cm/Lofthøjde ca. 257cm.
Vinduesparti incl. altandør: ca. 198 cm bredt/Højde fra gulv til underkant 
vindue: ca. 231 cm.
Altandør: ca. 68 cm/Vinduesparti: ca. 130 cm.
Værelser med forgang
Længde ca. 300 cm/Bredde ca. 350 cm/Lofthøjde ca. 257cm.
Vinduesparti incl. altandør: ca. 198 cm bredt/Højde fra gulv til underkant 
vindue: ca. 231 cm.
Alatandør: ca. 68 cm/Vinduesparti: ca. 130 cm.
Forgang med indbygningsskab og vask:Længde: ca. 86 cm/Bredde: ca. 350 
cm/Lofthøjde: ca. 257cm.

BAD & TOILET
Kollegierne er bygget i en tid hvor det ikke var normalt, at have eget køkken 
og eller bad på hvert enkelt kollegieværelse. Således har hver gang på kol-
legiet fælles baderum og toiletfaciliteter. Til gengæld skal man ikke betale for 
vandforbrug. 
For de fl este ganges vedkommende er man 15 personer om at dele to toilet-
ter og to store baderum.
De fælles toiletter og baderum rengøres af et professionelt rengøringsfi rma.  
Selvom klokken er 7:30 onsdag morgen betyder det ikke, at der er kø til 
baderummene. Faktisk er det sjældent, at der er kø.
 
Som det ses på billedet har selveste Dronning Margrete boet på Kollegiet og 
selv lavet kaffe (med en smøg i munden)
Da Kronprins Frederik studerede i Århus boede han på Marselisborg.6
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på BALDERSGADE KBH. N  Årstiderne Arkitekter

13 m²
Værelse

2 m²
Toilet/Bad

23 m²
Stue/Køkken

21 m²
Stue/Køkken

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

3 m²
Toilet/Bad

5 m²
Altan

3 m²
Altan

2350

Siddekarnap

Svalegang Svalegang Svalegang

4000 3550

Alkove

Højtsiddende vindue

Skab

Skab

VM/TT

Skab

Højtsiddende vindue

“Mini” - ca. 28 m²
Inklusive fællesarealer
og gangarealer

“Maxi” - ca. 50 m²
Inklusive fællesarealer 
og gangarealer

“Medium” - ca. 40 m²
Inklusive fællesarealer 
og gangarealer

BOLIGTYPER 
1:100

N

MINI MEDIUMMAXI

OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER - 
københavns kommune ungdomsboliger: 
Små og mindre, billige boliger:
• De små boliger indgår i social og arkitektonisk sam-
menhæng

Arkitektur og bokvalitet :
• En klar overordnet arkitektonisk intention
• Tæt forbindelse mellem bygning, bolig, udearealer     
  og byrum, der skaber en særlig identitet
• Materialevalg der understøtter arkitekturen
• Direkte adg. til det fri, ved altaner ell.private haver
• Adgang til attraktive fællesarealer
• Gode dagslysforhold

Samlet boligudgift og økonomi
• Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og
  den bymæssige kontekst
• Gode rammer om det nære og det store fællesskab  
  gennem nytænkning af organiseringen, tilbud om  
  fælles faciliteter
• Lav husleje
• Lave estimerede forbrugsudgifter
• God samlet økonomi i etable. af boligafdelingen

Energi og bæredygtighed
• Byggeri der så vidt muligt lever op til 2020-kravene
• Miljøtiltag og andre bæredygtige tiltag, herunder 
reduktion af ressourceforbrug.

Placering og samspil med byen:
• Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og  
  den bymæssige kontekst
• Gode rammer om det nære og det store fællesskab  
  gennem nytænkning af organiseringen,tilbud om  
  fælles faciliteter og ved at udnyttelse af lokale tilbud
• Understøttelse af stedets topografi  ske, stedlige og  
  bymæssige kvaliteter (stedets egenart)
• God beliggenhed i forhold til at opnå et levende  
  studie og ungdomsmiljø og indgå i samspil med    
  byen og lokalområdet

Formelle krav, Kommuneplan 11, herunder 
tillæg nr. 25
”Kollegie- og ungdomsboliger”

• Kollegie- og ungdomsboliger kan etableres ved 
nybyggeri,ved omdannelse samt ved ommærkning af 
almene boliger. Disse boliger skal - med mindre sær-
lige bygningsmæssige forhold forhindrer det - have en 
størrelse på mellem 25 og 50 m2 bruttoetageareal. Dog 
skal nettoarealet for de enkelte boliger være min. 15 m²

• Kollegie- og ungdomsboliger kan alene etableres i B-,
C-, S-, O-områder, når den tilladte bebyggelsesprocent
i kommuneplanrammen er mindst 110, samt i de kom-
muneplanrammer i centrum af byen, som ikke har en 
bebyggelsesprocent. Derudover også i V-områder, som 
ikke har en bebyggelsesprocent. Krav til lokalisering 
kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejebo-
liger. Ommærkning af almene boliger reguleres ikke i 
kommuneplanen, men i almenboligloven

• Friarealet til kollegie- og ungdomsboliger skal udgøre
mindst 30 pct. af etagearealet, uanset bebggelsestæth-
eden
• I forbindelse med tilvejebringelse af kollegie- og 
ungdomsboliger skal der etableres i størrelsesor-
denen 1 parkeringsplads pr. 300 m² etageareal. Krav 
til parkeringspladser:i tilknytning til kollegie- og un-
gdomsboliger kan dog fastsættes efter en konkret 
vurdering på baggrund af ejendommens beliggenhed 
i forhold til kollektiv trafi  k og projektets karakteristika 
m.v.
• Der skal etableres 4 cykelparkeringspladser pr. 100 
m² etageareal. Som udgangspunkt skal mindst 50 pct. 
af cykelparkeringspladserne etableres med overdækn-
ing, enten i skure eller som en integreret del af byg-
geriet.

Formelle krav, Budget 2014 samt Overførselssagen 
2013-2014
• Ungdomsboliger skal opføres som små og billige 
boliger, der er egnede til studerende og borgere med 
særlig lav betalingsevne
• Ungdomsboliger skal opføres med en gennemsnitlig
størrelse på maks. 35 m² pr. bolig
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SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER
Politisk målsætning:
Forslagene skal indeholde små og mindre 
boliger, som kan betales af studerende 
samt lav- og mellemindkomstgrupper

Specifi kt for ungdomsboliger:
• Der indgår både etrums- og torums
boliger inden for rammen på 
maks. 35 m2 i gennemsnit.



UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på BALDERSGADE Årstiderne Arkitekter

Baldersgade

21 m²
Stue/Køkken

22 m²
Stue/Køkken

13 m²
Værelse

21 m²
Stue/Køkken

21 m²
Stue/Køkken

13 m²
Værelse

21 m²
Stue/Køkken

21 m²
Stue/Køkken

13 m²
Værelse

21 m²
Stue/Køkken

13 m²
Værelse

21 m²
Stue/Køkken

7 m²
Soveværelse

2 m²
Bad

3 m²
Toilet/Bad

2 m²
Bad

5 m²
Altan 5 m²

Altan
5 m²
Altan

5 m²
Altan

3 m²
Altan

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

13 m²
Værelse

2 m²
Bad

4 m²
Toilet/Bad

7 m²
Soveværelse

Sansehave Bærbuske

Ophold Blomsterlund Hængekøjer Ophold/Grill

Grønsbed

Grønsager/udekøkken

3 m²
Altan

3 m²
Altan

7 m²
Soveværelse

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

2 m²
Bad

3 m²
Altan

7 m²
Soveværelse

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

3 m²
Bad/Toilet

21 m²
Stue/Køkken

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

13 m²
Værelse

2 m²
Bad

7 m²
Soveværelse

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

21 m²
Stue/Køkken

3 m²
Toilet/Bad

7 m²
Soveværelse

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

3 m²
Altan

7 m²
Soveværelse

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

21 m²
Stue/Køkken

3 m²
Toilet/Bad

7 m²
Soveværelse

21 m²
Stue/Køkken

4 m²
Toilet/Bad

2 m²
Bad

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

2 m²
Bad

13 m²
Værelse

3 m²
Altan

3 m²
Altan

7 m²
Soveværelse

4 m²
Toilet/Bad

13 m²
Værelse

2 m²
Bad

4 m²
Toilet/Bad

21 m²
Stue/Køkken

57 m²
Fællesrum

16 m²
Terrasse

3 m²
Altan

2 m²
Toilet

“Hængende haver”

12304

10837

14324

12
00

0

92
00

28
00

28
00

28
00

6630

9595

11062

13
15

0

2020

FRIAREAL

PARKERING

CYKLER

FRIAREAL
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på RIGSARKIVGRUNDEN I ØRESTAD Årstiderne Arkitekter

BOLIGTYPER
1:100

Reviderede boligplaner jvf. retningslinier 
for ungdomsboliger. 

3550

1300

14.66 m²
Værelse

4.59 m²
Køkken

4130
2 4 15

2.57 m²
Toilet/bad

1100

1100

13
00

7.01 m²
Værelse

14.00 m²
Værelse

5.32 m²
Gang

1100

1300

2.57 m²
Toilet/bad

19
75

37
75

3550

28
00

10
00

600

11
00

13
00

14.01 m²
Værelse

5.48 m²
Gang

10.20 m²
Værelse

1300

2.57 m²
Toilet/bad

10
00

90
0

1100

11
00

50
0

5373
0982

5782

600

ALTAN

ALTAN

9 M

9 M

9 M

13
00

Boligtype A - stor bolig Boligtype B - mellem bolig 
- dagslys i facaden

Boligtype C - lille bolig Boligtype D - HC bolig Boligtype E - delebolig stor 
(adgang fra side)

Boligtype F - delebolig mellem 
stueetage

Hylde

Adgang

SovesofaTV

Sovesofa

TV

9.91 m²
Værelse

2.57 m²
Toilet/bad

3550

1300

14.0 m²
Værelse

5.34 m²
Køkken

5963
5103

0972

mobilt

600

11
00

1100

TV
TV

Sovesofa

Sovesofa

38
65

3550

60
0

14.01 m²
Værelse

7.40 m²
Værelse

4.56 m²
Gang

60
0

60
0

60
0

26
00

20
85

110011
00

2.57 m²
Toilet/bad

9M

10 M
(Indadgående)

Angiver
tilgængelighedsareal

9.43 m²
Alrum

15
00

3550

14.00 m²
Værelse

600

4.35 m²
Gang

altangang

600600 200

4.19 m²
HC bad/toilet

1500

9 M

9 M

Hylde
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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på RIGSARKIVGRUNDEN I ØRESTAD Årstiderne Arkitekter

11



Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på BRANDSTATIONSGRUNDEN I HERNING Årstiderne Arkitekter

UNGDOMSBOLIGER 

Areal – 9 stk. 
48,5 m² pr. stk.  
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P-KÆLDER, PULTERRUM OG TEKNIKRUM
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på KOUSGÅRDSPLADS I HERNING Årstiderne Arkitekter

14

Arealopgørelse BBR arealer
Boligenhed incl. altangangsareal foran bolig 
46,3 m²
( Basisbolig og gavlbolig )

Bruttoetageareal pr. bolig ( 46,3 + 3,5 
):49,8 m²

Boliger der opfylder de unges ønsker
Undersøgelser viser at nogle de vigtigste værdier for de
unge er, at fi nde kærester, at knytte venskaber og at have
muligheden for at udtrykke sine peronlige holdninger gennem
livsstil og bolig. Gennem et samarbejde med ca. 25
unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden
om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne be-
stemme.”
Gennemlyste boliger”, ” at kunne sætte sit eget
præg på indretningen” og ”mulighed for både privathed og
fællesskab” var blandt nøgleordene. Disponeringen af ung-
domsboligernepå Kousgaards plads, tager derfor udgangspunkt
i dette.
Fleksible boliger
Vi ved at der er stor efterspørgsel efter ungdomsboliger der
kan deles af to. Men der er også efterspørgsel efter mange
andre typer af ungdomsboliger. Derfor er der indtænkt fl eksibilitet
i boligerne, så de kan opfylde ønskerne hos mange
forskellige typer unge. I bebyggelsen fi nder der derfor:
• Ungdomsboliger til par
• Ungdomsboliger der kan deles af to
• Ungdomsboliger til singler
• To ungdomsboliger der kan lægges sammen til en familiebolig
Bebyggelsen er disponeret med 72 boliger der alle er gennem-
lyste, har altan mod syd og indgang fra nord. Denne
grundindretning sikrer de mest optimale daglysforhold i boligen,
den mest solfyldte altan og den bedste udnyttelse af
arealerne. Boligerne er disponeret så grundindretningen,
ved hjælp af enkle tilpasninger kan tilpasses den unge beboers
individuelle ønsker. Ved at opsætte, eller fjerne mindre
vægpartier, kan der skabes helt nye rumforbindelser i
boligen. Den fl eksibilitet der på den måde opnås i boligen
giver muligheden for at opfylde boligdrømmene hos en meget
større gruppe af beboere, end hvis alle boliger var ens.
Det er vores tanke, at disse tilpasninger evt. kan ske over
råderetten.

Spændende Indretning
Det ”knækkede” vægforløb der omkranser soveværelse
og bad, skaber en mere dynamisk rumlighed i boligen, end
hvis alle vægge var vinkelrette. Samtidig bevirker de vinklede
vægge, at der opstår små nicher og kroge i boligen,
der udnytter pladsen optimalt og giver en følelse af mere
plads. I køkkenafsnittet bliver der således mulighed for en
lille spiseplads, i entreen lidt bedre plads til jakker og fodtøj
og i soveværelset indbyggede skabe.
I gavlene er der 6 boliger med en anderledes indretning.
Den anderledes disponering skyldes først og fremmest, at
disse boligers bruttoareal påvirkes af gavlenes vægtykkelse.
Disse boliger får et ekstra attraktivt lysindfald, da de får
lys fra tre sider. De har dog ikke så stor fl eksibilitet, da den
tværgående rumadskillelse er en del af bygningens stabiliserende
konstruktion.
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

1-værelses
44 kvm. brutto

2-værelses
67 kvm. brutto

Faciliteter
Kollegiet indeholder en række faciliteter, som alle kollegianere kan 
benytte sig af. Nogle af dem er mere af praktisk karakter end andre, men 
alle er frit tilgængelige for alle.  
Loungen på 5. sal er det primære festlokale, der huser Den Blå Bar. 
Derudover har Loungen egen terrasse, der vender blikket mod tårnene 
i middelalderbyen. Dette er lokalet, hvor kollegianere kan mødes og 
drikke kaffe, spise eller spille bordfodbold. Det er desuden i Loungen at 
Bikubens kollegie fester afholdes. Loungen kan lejes til private arrange-
menter ved henvendelse til Barudvalget. Det er dog ikke muligt at afholde 
lukkede fester, da Loungen til en hver tid er åben for alle kollegianere.
Motionsrummet på 3. sal er et godt sted at træne, når SU’en er lav. 
Motionsrummet er et stort lyst lokale med egen terrasse og udsigt over 
Amager. Udover det store udvalg af maskiner til at træne på, er der også 
et bordtennisbord, hvor det for alvor afgøres hvem, der er alpha-han.
Grupperummet på 4. sal er et godt alternativ til biblioteket eller læsesalen 
for dem, som har brug for at mødes i forbindelse med gruppearbejde. 
Desuden er der en tavle og masser af strøm- og netstik, så man kan 
medbringe sin egen computer. Det er ikke muligt at booke eller reservere 
grupperummet.
Festsalen på 1. sal er kollegiets største rum. Den har et køkken tilknyt-
tet og borde og stole, således det er muligt at afholde større fester og 
selskaber med spisning. Lokalet kan lejes til private arrangementer gen-
nem henvendelse til Barudvalget. I hverdagen fungerer den også som 
læsesal.
Tagterassen på 6. sal har en af de bedste udsigter i København. I som-
merhalvåret bliver den hyppigt brugt til læsning og solbadning, men ter-

rassen tager sig bedst ud på de lune som-
meraftener, hvor grillerier er mere reglen 
end undtagelsen – ofte efterfulgt af hygge 
og fest med udsigt over byens tårne.
Vaskerummet på 4. sal er installeret med 
3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere. Alle 
beboere får ved indfl ytning udleveret et 
vaskekort, som kan benyttes til at reser-
vere vasketider og sætte maskinerne i 
gang. Prisen for at vaske trækkes i husle-
jen. 
Tørrerummet på 5. sal er et lokale med 
tørrestativer til fri afbenyttelse for alle 
beboere.
 Kælderen er udstyret med et opbevar-
ingsrum til hvert lejemål. Desuden er der 
mulighed for cykelparkering og hhv. kort- 
og langtids parkering af biler. (Se regler 
for parkering)  

Fælleskøkkener og stuer er på alle etager. 
Hver etage har 2 fl øje - A og B - hvor hver 
fl øj har hhv. et fælleskøkken med opbev-
aringsskabe til hvert lejemål og et stuerum 
med tv og sofamøbler. Fællesarealerne er 
der, hvor kollegianerne mødes og hygger 
sig.

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på BIKUBEN I ØRESTAD AART
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

Cirklen som styrende koncept
Kollegiet er skabt af tegnestuen Lundgaard & Tranberg og er 
i sit hovedkoncept disponeret som en  cirkulær bygning i 7 
etager, der rummer samtlige kollegiets faciliteter og omslut-
ter ét stort, tilplantet  gårdrum i fi gurens midte. Den cylindriske 
hovedform gennemskæres af  5 vertikale snit, der visuelt og 
funktionelt opdeler bygningen i sektioner, og fremstår som 
gennemgående, åbne passager, der giver adgang udefra til det 
centrale gårdrum.

Hængende køkkener
I kollegiets indre gård ses de centrale fællesarealer,  køkken-
erne og fællesrummene, der på nærmest naturstridig vis 
hænger frit i luften. Med en dybde på op til 8 meter er disse 
kasser en ingeniørmæssig bedrift, der krævede, at man hent-
ede inspiration fra bl.a. brobygning på åbent hav.

Materialer
Foruden den karakteristiske cirkulære form ligger et af de mest 
iøjnefaldende elementer ved Tietgenkollegiets arkitektoniske 
udformning i materialevalget. På ydersiden er kollegiets facade 
beklædt med den kobberbaserede legering  tombak og egetræ. 
De indendørs arealer præges af den glatte, rå beton, vægge 
beklædt med birkefi nér og gulve af magnesit.

Indretning og udsmykning
De rå, naturlige materialer både suppleres og kontrasteres af 
kollegiets udsmykning, der er skabt af kunstnerne Mathilde 
Aggebo og Julie Henriksen. På boliggangene er de fi nérklædte 
vægge dekoreret med  trykte mønstre, der medvirker til, at alle 
gange har sit eget  unikke præg. 

360 “skiver af lagkagen”
De i alt 360 boliger vender alle ud mod den runde bygnings 
yderside. Fælles for dem er også den grundlæggende form, der 
tydeligt kan genfi ndes på  plantegningen: som skiver af en lag-
kage er værelserne bredest i den yderste ende.

Integreret opbevaringsplads
På alle værelser er den ene væg beklædt med paneler af lyst 
fi nér, der dog ikke kun tjener et dekorativt formål. Indbygget i 
denne konstruktion er en række  opbevaringsskabe langs loftet, 
en afl ukket reol i værelsets fjerne ende samt et fl ytbart  gard-
erobeskab, der kan bruges som rumdeler.

Store badeværelser – men ingen private køkkener
Fordi man på Tietgenkollegiet ønsker at opfordre beboerne til 
at deltage i fællesskabet, er der ikke køkkener på værelserne. 
Al madlavning foregår således i de store fælleskøkkener. Til 
gengæld har alle værelserne et rummeligt  badeværelse med 
gulvvarme, toilet og bruseniche.

2-rums-boliger med plads til par eller store armbev-
ægelser
30 af kollegiets boliger er 2-rums-boliger, der er velegnede til 
kærestepar eller til studerende, der ønsker særligt meget plads.

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER  TIETGENKOLLEGIET i ØRESTAD Lundgaard & Tranberg
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

De to havnehuse, Aarhus Ø
Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier, Det store Havnehus og Vulkanen, er markante 
bygningsværker på Aarhus Havn. Begge er 0-energi huse, der er bygget efter forventet 
2025 energistandard

Ungdomsboliger i 12 etager i lavenergiklasse 2025 
99 ungdomsboliger opført som almene boliger på De bynære havnearealer i Aarhus 
havn. Projektet er et resultat af en 1.præmie i en indbudt totalentreprise konkurrence i 
2011. De 99 boliger er opført i forhold til et fi ktivt fremskrevet BR 2025, og producerer 
derfor mere energi end bygningen selv bruger - en ægte 0-energibygning.
De 99 ungdomsboliger er opført som et højhus i 12 etager med en markant indskæring, 
et “cut away”, der opstår som en konsekvens af den kontekst hvor i bygningen er plac-
eret. De 99 ungdomsboliger er organiseret omkring en opgangs kerne med kun en 
sikkerhedstrappe samt elevator. Dette valg levner meget konkret fl ere m2 til den enkelte 
ungdomsbolig. I bygningens “cut away” hænger der, på hver anden etage, en fælles 
udendørs opholdsterrasse, orienteret imod vest og eftermiddags/aften solen. Her har 
de unge fra to etager mulighed for uformelt at møde hinanden og skabe sammenhold 
etagerne imellem. I bygningen bund, hvor alle beboerne ankommer til huset, ligger 
fællesrummet i kombination med det fælles vaskeri og med udgang til den store hævede 
terrasse, ligeledes orienteret imod vest.
Bygningen er en ægte 0-energibygning og benytter sig af et nyt facadesystem i højsty-
rkebeton, der minimerer vægtykkelsen i de meget velisolerede ydermure. Med en sol-
mark på taget og med solceller som brystningspartier på altanerne mod syd, sammen-
holdt med lavenergivinduer, decentrale ventilationsanlæg, varmeveksling på brugsvandet 
m.m. balancerer huset energiregnskab.
Højhuset har en robust facade i en glat og hvid højstyrkebeton, med markerede felter 
rundt om de mange og forskelligartede vinduer på facaden. Hovedparten af boligerne er 
to-rumsboliger, der får dagslys ind via vinduer, proportioneret i forskellige størrelser og 
placeret i varierede mønstrer. Den høje grad af variation bidrager til en jævn fordeling af 
lys i rummet og en oplevelsesrig indramning af den fantastiske udsigt til alle sider.

Det store Havnehus - et legende hus
Det er kombinationen af aktive tiltag og en lang række passive egenskaber (ex bygnin-
gens form og materialer) som gør, at højhuset når energiklasse 2025. En solmark på 
taget og markante solceller på den sydøstvendte facade betyder, at højhuset kan pro-
ducere energi nok til at dække både varme- og elforbruget i ungdomshøjhuset. Hertil 
kommer, at kun snavset ryger ud med badevandet, når beboerne i de 99 boliger tager 
bad. Varmen trækkes nemlig ud af det beskidte badevand og genbruges.
Solcellerammerne omkring vinduerne på facaden mod bydelens kommende boulevard er 
en tydelig fortælling om bygningens energimæssige værdier. Og så fungerer solcelleram-
merne både som altanværn, sol- og lydafskærmning. 
De øvrige facader er præget af vinduerne i varierende størrelser og placering, som giver 
huset et lidt legende udtryk.  
Boligerne 
Inde i boligerne opleves hvordan vinduernes forskellighed bidrager til en jævn fordeling 
af dagslys i rummet og en oplevelsesrig indramning af den fantastiske udsigt. 
I det hele taget har det at skaffe lys og udsigt til boligerne, haft stor indfl ydelse på husets 
udformning. Det store skår i bygning, som rummer altaner til fællesophold, er placeret 
der, hvor det ville være for mørkt til at placere boliger. 

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER  DET STORE HAVNEHUS, Århus havn, Arkitema Architects
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Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

Vulkanen  - råt og rigt 

Også i Vulkanen opnås det meget lave 
energiforbrug gennem en kombination af 
passive og aktive tiltag. De passive tiltag er 
bygningens form, isoleringsgraden, evnen 
til varmeakkumulering og genvinding af 
varme fra brusevand og varme fra ventila-
tionsanlægget. 
Det er ved hjælp af den geniale udformning 
af taget, at huset når i mål med den for-
ventede 2025 energiramme. Taget er foldet 
så der opnås tagfl ader med solceller, der er 
vinklet, så den sparsomme sol på stedet - 
pga. de høje naboer - udnyttes bedst muligt
Et råt ydre og rigdom i det indre
Udadtil er huset enkelt og råt - en kubisk 
form i prægede betonelementer med store 
“udskæringer”, hvor de stærke farver, der 
præger husets indre, bryder ud gennem 
facaderne og afslører, at her bor unge men-
nesker. De markante udskæringer skaber 
gode fælles opholdssteder for beboerne. 
Inde i bygningens centrale atrium er der en 
sand eksplosion af farver - fra gult i stuee-
tagen over fl ere orange toner til rødt på den 
øverste etage.

Boligerne
Selv om huset er det mindste af de fi re 
ungdomsboligbebyggelser og ligger lidt i 
skygge, er det lykkedes at give alle boliger 
udsigt

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER  VULKANEN, Århus havn, Cubo Arkitekter
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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER  HENIUS HOUSE, Aalborg, C.F. Møller Arkitekter
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For tredje år i træk er et af Himmerland Bolig-
forenings nybyggerier blevet hædret med Aal-
borg Kommunes Arkitekturpris. Henius House 
omfatter 240 ungdomsboliger. Facaderne i 
grå beton med synlige støbeskel er inspireret 
af Dansk Eternitfabriks oprindelige rå indus-
triarkitektur afbrudt af mindre knopskydninger 
kendt fra industritidens arkitektur. Der er fi ne 
detaljer såvel i farvesætningen og i de mange 
rækværker.

Komiteen bag prisen begrunder hæderen 
således: 
- ”Det beviser, at en grå betonbebyggelse 
godt kan være en smuk og positiv livsramme, 
eksempelvis ved at blive kompletteret af 
stærke farver, når blot det gøres i gode ma-
terialer og i en gennemtænkt komposition, 
som tilfældet er i Henius House”, siger Kent 
Martinussen.
Dan-Element A/S har leveret betonele-
menterne til de i alt seks bygninger på fi re-
fem etager. Byggeriet opfylder kravene til 
Lavenergiklasse 2015.
Byggeriet er et godt bud på en moderne un-
gdomsboligbebyggelse, der tilbyder et socialt 
fællesskab med mange muligheder for fælles 
aktiviteter.
Udover fælleskøkken og fællesrum på 
etagerne er der fi tness, netcafé og værksted-
er. De seks bygninger, som udgør komplekset 
Henius House’, er placeret, så alle er sikret 
bedst muligt lysindfald og udsigt over områ-
det.
“Aarhus har med universitetsparken og 
København med Tietgenkollegiet selvstæn-
dige enklaver med en meget stærk identitet. 
Her i byen(Ålborg) har vi mange fi ne ung-
domsboliger spredt over et stort område, men 
har længe savnet en egentlig ungdomsbo-
ligbebyggelse, der kan tilbyde noget mere. 
Med opførelsen af Henius House har vi tilført 
Aalborg et tilbud, som i kraft af dets størrelse 
er i stand til at levere fl ere aktiviteter, bedre 
service og et bredere boligudbud end hidtil 
set,” siger Himmerland Boligforenings direk-
tør, Ole Nielsen. 
Ungdomsboligerne er fl eksible i deres kon-
struktion for at sikre optimale muligheder for 
fremtidige ændringer i lejlighedernes indret-
ning, fx at to ungdomsboliger kan lægges 
sammen til en familiebolig eller et bofæl-
lesskab. 



Byggesag: Fremtidens almene ungdomsboliger Dato: 15.06.2015

UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på NØRREGADE I HERNING - OMBYGNING Årstiderne Arkitekter
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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER på KATEDRALEN I AALBORG - OMBYGNING Nord Arkitekter
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Den nye Katedral
Fra 1913 til 1978 var der cementfabrik på grunden, og 
siden har den store bygning, der blev kaldt Katedralen, 
stået og forfaldet. Den blev revet ned sidste foråret for at 
give plads til de nye ungdomsboliger, som kommer til at 
videreføre navnet ”Katedralen” fra den gamle bygning.

Høj kvalitet, god økonomi og et lavt energiforbrug
Byggeriet er otte etage på det højeste sted, og der er 
kælder i 2 af blokkene. Byggeriet udføres med præfabrik-
erede elementer med sandwichfacader. Baderummene 
er også præfabrikerede med integrerede installationer 
bl.a. decentralt ventilationsanlæg, hvilket reducerer mon-
tagetiden. Præfabrikerede løsninger er tidsbesparende 
og en økonomisk løsning der giver en høj kvalitet.

Katedralen indeholder 200 ungdomsboliger, hvor hver 
lejlighed indeholder 2 værelser med eget bad og køkken.

Tagterrasse
Cirka halvdelen af taget kommer til at fungere som 
tagterrasse med fantastisk udsigt over Egholm og Limf-
jorden, hvor de unge kan nyde livet om sommeren. Den 
anden halvdel bliver dækket af solceller
I foråret 2013 startede nedrivningen af den gamle ce-
mentfabrik, Katedralen, hvorefter byggeriet gik i gang 
til de 200 ungdomsboliger på Lindholm Brygge, opkaldt 
efter Katedralen.
Katedralen indeholder 200 ungdomsboliger, hvor 100 
boliger tilhører Sundby-Hvorup Boligselskab. Placerin-
gen er en af Nørresundbys bedste, tæt til indkøb, havne-
fronten og Aalborg centrum
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UNGDOMS/STUDIEBOLIGER  FREMTIDENS ALMENE BOLIGER Vandkunsten, konkurrenceforslag
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