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FORORD
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 ungdomsbolig. 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 sammenholdt 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 rådgivere, kommuner og øvrige aktører inden for det byggende miljø.
Modelprogrammet er tilvejebragt i et samarbejde mellem AKU-Aalborg, Alabu Bolig, Boligselskabet Nordjylland, Himmerland Boligforening, Nørresundby Boligselskab, Plus Bolig, Sundby-Hvorup
Boligselskab, Vivabolig, Internationalt Boligkontor ved Aalborg
Universitet, University College Nordjylland, By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg Kommune og Kuben Management. Foruden
at indeholde en sammenfatning af eksisterende erfaringer på ungdomsboligområdet, præsenteres der i modelprogrammet helt ny
viden udviklet i projektforløbet vedrørende Fremtidens almene ungdomsbolig.
Modelprogrammet indbefatter en gennemgang af syv ungdomsboligtyper, som alle rummer en række anbefalinger vedrørende boligindretning, 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 inspiration – illustrative eksempler, som skal bidrage til modelprogrammets anvendelighed.
Modelprogrammet kan anvendes som et redskab til at træffe
saglige og velovervejede valg især i den indledende projektudviklingsfase. Ved brug af modelprogrammet bliver det således
muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende ungdomsboligbyggerier.
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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KONCEPT FOR FREMTIDENS ALMENE
UNGDOMSBOLIG
Modelprogrammet for fremtidens almene ungdomsbolig kan anvendes som et inspira-

tionskatalog 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.
Med modelprogrammet skitseres 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.
Hovedformålet med modelprogrammet er derfor at bidrage til at øge udbuddet og dermed
andelen af billige boliger til studerende - boliger der samtidig imødekommer de unges
boligpræferencer.
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DIALOGVÆRKTØJ I FORBINDELSE MED
PROJEKTUDVIKLING
Modelprogrammet indeholder et kvalificeret bud på, hvilke boligtyper
til studerende der er behov for fremadrettet, hvis ambitionen er at
opføre ungdomsboliger med en lav husleje.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at modelprogrammet ikke indeholder en konkret vurdering af det nødvendige udbud af
hver boligtype. Denne vurdering anbefales det, at bygherren drøfter i
dialog med øvrige involverede parter såsom rådgivere, drifts- og udlejningsmedarbejdere, eventuelle brugere og den pågældende kommune. Med modelprogrammet vil det være muligt i udviklings- og
planlægningsfasen at granske nye ungdomsboligprojekter og derudfra udvikle et håndfast koncept for byggeriet.
I forbindelse med opførelsen af almene boliger er erfaringen ofte,
at der ikke investeres tilstrækkelig tid i den indledende projektudviklingsfase, hvorfor konceptet for byggeriet ikke har tilstrækkelig
tyngde. Det betyder desværre i mange tilfælde, at det prædefinerede
koncept ikke respekteres i forbindelse med eventuelle besparelsesrunder efter afholdt licitation.
Anbefalingen er derfor, at indeværende modelprogram anvendes
som et redskab til at træffe nogle saglige og velovervejede valg i
den indledende fase. I den sammenhæng anbefales det, at der
udarbejdes en prioriteringsliste indeholdende arbejder, som kan
undværes i prioriteret rækkefølge. En sådan prioriteringsliste,
samt modelprogrammet i sin helhed, kan desuden anvendes i
byggeprogrammeringen og projekteringsfasen.

UDVÆGELSE AF BOLIGTYPER
For at imødekomme forskellene i de studerendes ønsker til en
ungdomsbolig samt opnå det bedste match mellem den enkeltes
boligønsker og det reelle boligtilbud, og dermed opnå den største
beboertilfredshed, er det vigtigt at sikre et differentieret udbud af
ungdomsboliger.
Som nævnt er ambitionen med indeværende modelprogram at
anskueliggøre en række ungdomsboligtyper, hvormed huslejen for
slutbrugeren reduceres i mest mulig omfang, uden at der gås på
kompromis med boligkvaliteten. Aktualiseringen af behovet for flere
billige ungdomsboliger fremgår af afsnittet ”Boligudbuddet og de
studerendes boligpræferencer” i delrapport 1.
Nedenstående figur viser efterspørgslen på forskellige boligtyper
blandt beboerne i boligerne udlejet gennem AKU-Aalborg og blandt
de internationale studerende, som bor under forskellige udlejningsforhold: herunder det private udlejningsmarked (Kuben Management, 2014).
BOLIGEFTERSPØRGSEL BLANDT BEBOERNE I AKU-AALBORG’S UDLEJEDE BOLIGER OG
BLANDT INTERNATIONALE STUDERENDE I FORSKELLIGE BOLIG- OG UDLEJEFORFORHOLD
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Kilde: Dataudtræk fra to gennemførte spørgeskemaundersøgelser i Aalborg (Kuben
Management, 2014)1

Af figuren fremgår det, at de studerende i boligerne udlejet af AKUAalborg generelt har ret ens præferencer til deres bolig. Hovedparten
af de studerende foretrækker at bo i egen bolig frem for en delebolig,
og de foretrækker to værelser i husstanden (Kuben Management,
2014).
Det er dog vigtigt at have in mente, at deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er en forholdsvis homogen gruppe, hvad angår alder,
husstandssammensætning og antal personer i husstanden (Kuben
Management, 2014). Det betyder således også, at der er grupper
af studerende, der i mindre omfang er repræsenteret i de almene
ungdomsboliger i Aalborg – det gælder særligt gifte og samboende
par samt studerende med børn.
For at sætte tingene i perspektiv viser tal opgivet af University College Nordjylland og Aalborg Universitet, at der i oktober 2014 var
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>> I forbindelse med opførelsen af almene boliger er erfaringen hos bl.a. Kuben Management ofte, at der
ikke investeres tilstrækkelig tid i den indledende projektudviklingsfase, hvorfor konceptet for byggeriet ikke
har tilstrækkelig tyngde. Det betyder desværre i mange tilfælde, at det prædefinerede koncept ikke respekteres i forbindelse med eventuelle besparelsesrunder efter afholdt licitation. <<

godt 23.000 studerende indskrevet på de respektive uddannelsesinstitutioner, mens knap 19.000 af dem var bosat i Aalborg Kommune2.
Idet AKU-Aalborg i dag råder over ca. 6.000 ungdomsboliger3, må
der være en stor andel af de studerende, som bor enten i en privat
leje- eller ejerbolig. Med andre ord er der altså grupper af de studerende, der enten ikke er plads til i de nuværende almene ungdomsboliger, eller for hvem disse boliger ikke er attraktive.

Der henvises til kapitlerne med de syv boligtyper sidst i modelprogrammet for en uddybning af oversigtens konkrete indhold.
Nr. Boligbetegnelse
1

Det moderne
gangkollegium
Singler
14,5-19
19,9-36
Fællesarealer
					
Fællessab
					Lavere husleje
					Internationale
					studerende		
2
Den lille 1-rums
bolig til enlige
Singler
20-28
27-38
Ingen/få fællesarealer

Disse studerenes boligpræferencer er også relevante at inddrage i indeværende modelprogram, hvorfor denne gruppes boligpræferencer
er undersøgt i kraft af dialog med partner i Nybolig Erhverv Aalborg,
Steen Royberg, som har et indgående kendskab til det private leje- og
ejerboligmarked for studerende.

3

Desuden viser tabellen ovenfor, at der er stor forskel på de danske og
de internationale studerendes boligpræferencer, idet en meget større
andel af de internationale studerende foretrækker en delebolig frem
for egen bolig.

4

•
•

•

•

almene ungdomsbolig

I nedenstående figur følger en oversigt indeholdende de syv
udvalgte ungdomsboligtyper. Med dette omfang af forskellige
boligtyper imødekommes variationen i de studerendes krav, ønsker
og præferencer til en ungdomsbolig samtidig med, at der sikres et
udbud af billige boliger til studerende.

Singler

20-31

27-41

Ingen fællesarealer

Den store 2-rums
bolig til par

Par

31,5-49

40,5-64

Ingen fællesarealer

3-rums boligen
til par		
Par, m. barn 36,5-65
50-81
Barn/ børn
					Familiebolig med
					fortrinsret for studer
					ende
					STAY/ familiebolig
6
Det lille bofællesskab		
		Venner
70-99
88-115
3-4 soverum,
		Veninder			Fælles bad og køkken
					Ingen fællesarealer
					Internationale
					studerende

De syv skitserede ungdomsboligtyper er udvalgt på baggrund af og
beskrevet med udgangspunkt i følgende materiale:
Dataudtræk fra to gennemførte spørgeskemaundersøgelser i
Aalborg (Kuben Management, 2014)4
Eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov 5
Et gennemført fokusgruppeinterview på 3 kollektiver i Aalborg
- Osteklokken, Kong Hans og Tove - jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i indeværende
modelprogram
3 fokusgruppeinterview gennemført på henholdsvis Kvadratet,
Beddingen og Universitets Kollegiet i Aalborg – jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i
indeværende modelprogram
Input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i
forbindelse med afviklingen af projektet vedrørende Fremtidens

Den lille 2-rums
bolig til enlige

5

Modelprogrammet indeholder, som nævnt, et kvalificeret bud på,
hvilke boligtyper, herunder planløsninger til studerende, der er behov
for fremadrettet, hvis ambitionen er at imødekomme de studerendes
boligpræferencer og samtidigt opføre ungdomsboliger med en lav
husleje.

•

Målgruppe m²(netto) m²(brutto) Bemærkning

7

Bofællesskabet
		
Gruppe
200
240
Gruppe af venner
		Bekendte/Venner		lejer sammen

MÅLGRUPPER
Af oversigten indeholdende de syv ungdomsboligtyper fremgår det,
hvilke prædefinerede målgrupper de respektive boligtyper henvender
sig til. Det drejer sig om følgende målgrupper:
•
•
•
•
•
•

Singler (enlige)
Singler (enlige), der foretrækker gode rammer for socialt samvær med de øvrige beboere
Par (enten samboende eller gifte)
Par (enten samboende eller gifte) med børn
To venner/veninder, der bor sammen
Grupper af venner/veninder, der bor sammen

Spændet indeholdende syv boligtyper i indeværende modelprogram
betyder, at alle målgrupper imødekommes med en eller flere boligtyper.
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>>

I forbindelse med afholdte udviklingsworkshops i projektet Fremtidens almene ungdomsbolig blev det
tydeligt, at mange studerende ikke forstår forskellen på brutto- og nettokvadratmeter, og de har særligt ikke
forståelse for, at fællesarealer, adgangsarealer mv. er en del af det boligareal, der betales husleje af. <<

FORMIDLING AF DIFFERENTIEREDE
VÆRDITILBUD
Et differentieret boligudbud indeholdende forskellige værditilbud
nødvendiggør en synliggørelse af hvilke boligtilbud, der findes i den
respektive kommune. En synliggørelse gør det muligt at matche
boligudbuddet med det reelle boligbehov, de studerende har.
I den forbindelse anbefales det, at de almene boligorganisationer
samt udlejere af almene boliger på landsplan bliver endnu bedre til
at markedsføre de forskellige typer af ungdomsboliger, de råder over
i dag og fremadrettet. En god formidling af de respektive boligtilbud
kan også være med til at mindske antallet af fraflytninger og fastholde de studerende i længere tid i deres valgte bolig.
I 2009-Boligundersøgelsen fremgår det, at flytninger opleves
stressende for de studerende, især i de hyp-pigt forekommende
perioder med opgaver og eksaminer:
”Flytninger fremstår for mange som et besværligt
overgangsritual, der kræver mange kræfter og i øvrigt
ofte koster forholdsvis mange penge på én gang på et i
forvejen snævert budget”.
(DSK, 2009)
”Mange deltagere oplever også flytningen som en
stressfaktor, hvis den ikke leder frem til en god eller i det
mindste forbedret boligsituation, men i stedet er fra det
ene kortvarige usikre lejemål til det næste, hvis afstand
eller økonomi gør den nye bolig utilfredsstillende, eller hvis
man bare ved, hvornår man skal flytte ud, men ikke ved,
hvornår man får en ny bolig, eller hvordan den bliver.”
(DSK, 2009)
De boligsøgende, som vist i undersøgelsen gennemført i Århus og
København, forventer hele tiden at rykke op i ”boligfødekæden”
(DSK, 2009). Et bedre match med boligtilbud og de studerendes
boligbehov kan betyde, at de mange boligskift kan undgås, fordi den
studerende aktivt vælger en bestemt boligtype til.
En metode, hvormed boligudbud og boligbehov kan matches, er en
brugervenlig hjemmeside, hvor de studerendes boligsøgning kan
indsnævres via en række forskellige parameter. Som eksempel kunne
det gøres muligt at søge på beliggenhed ud fra både postnummer
og kort, idet en søgning udelukkende ud fra postnummer kan være
misvisende i mange tilfælde.
En sådan hjemmeside kan med fordel suppleres med en udførlig
beskrivelse af, hvad det respektive ungdomsboligtilbud indeholder.
En udspecificering af hvorvidt, og i så fald i hvilket omfang, den
respektive bebyggelse indeholder fællesarealer og udearealer, samt
en uddybning af den pågældende boligs indretning, vil være givet
godt ud i denne sammenhæng.
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I forbindelse med afholdte udviklingsworkshops i projektet Fremtidens almene ungdomsbolig blev det tydeligt, at mange studerende ikke forstår forskellen på brutto- og nettokvadratmeter, og de har
særligt ikke forståelse for, at fællesarealer, adgangsarealer mv. er en
del af det boligareal, der betales husleje af.
Dermed er en tydeliggørelse af boligens nettoareal - altså gulvtæppearealet - og omfanget af fællesarealer en vigtig forudsætning for,
at de studerende kan træffe en saglig beslutning om et fremtidigt
boligvalg. Billeder, grafiske illustrationer, evt. 3D-visualiseringer, samt
film, der kan være med til at synliggøre den pågældende boligtypes
og boligbebyggelses kvaliteter, er en fordel for boligsøgende studerende.

>> I forbindelse med afholdte udviklingsworkshops i projektet Fremtidens almene ungdomsbolig blev det
tydeligt, at med et skærpet fokus på at nedbringe huslejen, er det nødvendigt samtidigt at sikre en sammenhæng mellem det værditilbud den studerende modtager, og den pris der betales. <<

SAMMENHÆNG MELLEM PRIS OG
VÆRDITILBUD
I forbindelse med afholdte udviklingsworkshops i projektet Fremtidens almene ungdomsbolig blev det tydeligt, at med et skærpet
fokus på at nedbringe huslejen, er det nødvendigt samtidigt at sikre
en sammenhæng mellem det værditilbud den studerende modtager,
og den pris der betales.
Formodningen er, at hvis prisforskellen mellem en 1-rums bolig og en
2-rums bolig ikke er tilstrækkelig stor, vil de studerende vælge 2-rums
boligen, også selv om den pågældende foretrækker en 1-rums bolig.
Erfaringen vidner om, at det samme vil være tilfældet, hvis der er tale
om altaner overfor ingen altaner og eksempelvis en opvaskemaskine
overfor ingen opvaskemaskine.
Et andet eksempel, der fremhæves i workshopprocessen er, at de
boligsøgende studerende foretrækker 2-rums boliger frem for 1-rums
boliger med hems. Men det skyldes ofte, at begge boliger har den
samme eller næsten samme husleje. Hvis begge typer af boliger har
samme husleje, vil de studerende foretrække 2-rums boligen grundet
oplevelsen af at få mere for pengene. Hvis 1-rums boligen med hems
har en relativt lavere husleje vurderes det mere sandsynligt, at en del
af de studerende vil foretrække denne.
Som det fremgår af modelprogrammets syv ungdomsboligtyper i de
følgende afsnit, anbefales det for næsten samtlige typer, at boligerne
opføres uden altan, idet en meget lille andel af de studerende i boligerne
udlejet af AKU-Aalborg, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen,
stiller krav om, at der er en altan. Dog formodes det, at det kræver
en relativ stor prisforskel, før den studerende fravælger altanen, hvis
tilbuddet om en bolig med altan og en bolig uden altan melder sig. I
forbindelse med opførelsen af billige ungdomsboliger anbefales det
derfor, at det i alle tilfælde vurderes, hvor stor en indflydelse en mulig
besparelse ved at fravælge eksempelvis altaner, vil få på sluthuslejen
for den studerende. Desuden anbefales det, at der arbejdes aktivt
med huslejedifferentiering, således at de studerende, der ønsker
noget ekstra, kan vælge det til.

DE FEM PRIMÆRE FUNKTIONER
Fælles for modelprogrammets syv ungdomsboligtyper gælder, at de
alle opfylder, hvad der kan kaldes ”de fem primære funktioner” i en
bolig. Disse funktioner, der er helt centrale funktioner i en ungdomsbolig, er som følger:
•
•
•
•
•

Sove
Madlavning
Studere
Service
Socialt samvær

Med den første funktion ”sove” opfyldes selvsagt det basale behov
for søvn, rekreation og afslapning mv. Med den anden funktion
benævnt ”madlavning”, dækkes behovet for at få fyldt energi i
kroppen, praktisk i form af køkken og/eller anden madordning.
Funktionen ”studere” dækker det helt centrale behov for netop
studerende, hvilket er de fysiske rammer som muliggør et godt
studiemiljø – eksempelvis en studieplads, et skrivebord mv. Den
fjerde funktion ”service” indeholder forskelige supportfunktioner,
herunder badeværelse, opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder,
tøjvask, depotrum, værksted mv. Den sidste og femte listede funktion
er ”socialt samvær”. Med denne funktion opfyldes behovet for at
have besøg af venner, interagere og få oplevelser.
Nr.

Funktion:

Behov:		

I boligen

Uden for boligen

1
SOVE		
Rekreation		
Enkelt seng
		Afslapning		Alkove
		Genopladning
2
MADLAVNING
Få fyldt energi		
Eget køkken Kantine
		på kroppen			Fælles køkken
					Madordning
							
3
STUDERE
Et godt studie-		
Studieplads Læse- /grupperum
		
miljø, få fyldt noget
Skrivebord
		
i hovedet
Spisebord		
				Læse-/Lænestol
4
SERVICE
Supportfunktion
Bruseniche
Depotrum
				Toilet
Cykelværksted
				Vaskesøjle
Cykelskur
				Garderobe
Tørregård
				Opbevarings- Parkering
				plads
Træningsfaciliteter
					Delebad
					Elevator
						
5

SOCIALT
Møde mennesker,
Spisebord
Festlokale
SAMVÆR
interagere, kunne
til flere gæster Tv-Stue		
		
have besøg af venner i
Sofa
Bar
		
fællesarealer til
Stor seng
Aktivitets-/Opholdsrum
		
underholdning, sport og 		
Fælleskøkken
		oplevelser.			Fitnessrum
					Udearealer; fx.: grønne
					områder, grillområde,
					opholdspladser, fælles
					have og multibane
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>> Alle de skitserede planløsninger indeholder de fem funktioner. Grundet ambitionen om en effektiv
indretning på få kvadratmeter er funktionerne i de fleste af skitseforslagene opdelte. <<

I forbindelse med en detaljeret beskrivelse af de syv foreslåede ungdomsboligtyper i indeværende modelprogram præsenteres forskellige
idéer til planløsninger under hver type. På disse planskitser er de fem
primære funktioner illustreret med farver så det er tydeligt, hvordan,
og i hvilket omfang, funktionerne indgår i hver af boligtyperne.
Som det også fremgår af ovenstående oversigt indeholdende de 5
primære funktioner, kan funktionerne have forskellig udformning og
fysisk omfang afhængigt at boligtypen og vægtlægningen af de respektive funktioner. Som eksempel herpå fylder sove-funktionen arealmæssigt mere i de forslåede 2-rums boliger, da der her er adskilte
soveværelser.
Foruden en variation i funktionernes udformning og fysiske omfang
er der også forskel på, afhængigt af boligtype, i hvor høj grad funktionerne er placeret i boligen eller uden for boligen. Det er illustreret
med nedenstående figur. Som eksempel herpå er funktionen ”madlavning” i Ungdomsboligtype 1, Det moderne gangkollegium
placeret uden for boligen, da denne boligtype har fælleskøkken, som
deles med andre studerende på kollegiet. Det illustrerede skema
oven for indeholder en pallette af muligheder under de 5 primære
funktioner. For hver ungdomsboligtype vil det specifikt fremgå, hvilke
funktioner typen indeholder og hvorvidt de er placeret inde i eller
uden for boligen.

UDEN FOR
BOLIGEN

madordning

bar
tv-stue
lounge

fælles køkken

SOCIALT
SAMVÆR

MADLAVNING

spisebord

UDEN FOR
BOLIGEN

eget køkken

UDEN FOR
BOLIGEN

sofa

I BOLIGEN
alkove / hems

SOVE

skrivebord
læsestol

enkeltseng
bad

STUDERE

grupperum

vaskersøjle
studierum

toilet
garderobe
opbevaring

SERVICE
UDEN FOR
BOLIGEN

vaskeri

cykelvæksted

depot i kælderen
dele toilet
dele bad
træningsfaciliteter
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UDEN FOR
BOLIGEN

Alle de skitserede planløsninger indeholder de fem funktioner.
Grundet ambitionen om en effektiv indretning på få kvadratmeter er
funktionerne i de fleste af skitseforslagene opdelte. Rummene er af en
størrelse og geometri, så der er plads til forskellige typer af funktioner.
Dog er det muligt med en fleksibel anvendelse af boligarealet, således
at eksempelvis spisebordet kan anvendes til flere formål, herunder
til at indtage mad, til socialt samvær samt til studieplads. Desuden
tillader rummets geometri, at stuen kan indrettes på forskellige måder.
Ambitionen er dog, at en dagligdagsanvendelse af boligarealet ikke
skal opleves som besværligt, men i stedet give mening i en hektisk
hverdag med mange gøremål, jævnfør en af konklusionerne i afsnittet
”En reducering af huslejeniveauet – forskellige tiltag” i delrapport 1.

EN FLEKSIBEL BYGNINGSKROP
Et centralt omdrejningspunkt i modelprogrammet er at illustrere eksempler på, hvorledes det er muligt at arbejde med bæredygtige bygningskoncepter, hvor det fleksible element er i centrum.
En fleksibel bygning kan, set over en årrække, ændre sig efter skiftende demografiske og byplanlægningsmæssige krav.
Det tidsmæssige aspekt kan, i forståelsen af en fleksibel bygningskrop,
anskues på forskellige niveauer. Er der tale om skydedøre eller
foldevægge, hvor rum kan slås sammen, kan det defineres som
time til time fleksibilitet. Der kan også være tale om en ændring
af rumfordelingen inde i boligen ved at demontere eller montere
skillevægge. Her vil der være tale om fleksibilitet med en noget
længere tidshorisont. Ydermere kan der være tale om en omfattende
ombygning indenfor rammerne af det eksisterende råhus, der
indbefatter ikke-bærende vægge, køkken, vådrum, indgangspartier
osv. Her er der tale om fleksibilitet fra 10-15 år.
FLEKSIBLE PLANLØSNINGER TIL FORSKELLIGE MÅLGRUPPER
Et centralt omdrejningspunkt i modelprogrammet er at illustrere
fleksible planløsninger under de syv ungdomsboligtyper. Dermed kan
boligerne henvende sig til flere forskellige målgrupper ved blot få
indgreb i indretningen.
Et andet eksempel er, at en 1-rums bolig relativt let kan konverteres
til en 2-rums bolig gennem etablering af alkove.

SINGLEBOLIG --> PAR BOLIG --> FAMILIEBOLIG

Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige

Ungdomsboligtype 3, Den lille 2-rums bolig til enlige

Enkeltheden i de fleksible planløsninger understreger, hvor simpelt det
er at fremtidssikre en bygningsmasse, hvis fleksibiliteten er indtænkt
fra start. Hvis én planløsning tiltaler flere forskellige målgrupper øges
chancen for, at boligen kan udlejes uden vanskeligheder de næste
mange år.
En anden måde, der i modelprogrammet arbejdes med fleksibilitet,
er ved at skitsere en række planløsninger, som bryder grænsen for
støttede almene ungdomsboliger ved at overskride 50 m² boligareal.
Begrundelsen herfor er, at de studerende i en almindelig almen
ungdomsbolig skal være ude af boligen senest tre måneder efter
endt uddannelse med de gældende regler. Dette betyder i mange
tilfælde, at de færdiguddannede flytter udenbys, hvor de forventer,
der er større mulighed for at komme i arbejde. Ved at opføre almene
familieboliger med fortrinsret til studerende betyder det, at de unge
kan blive i boligen efter endt uddannelse. Opførelsen af familieboliger
frem for ungdomsboliger betyder også en fremtidssikring af boligen,
idet denne uden besvær kan udlejes som en familiebolig, hvis
efterspørgslen på ungdomsboliger på sigt aftager.
En ulempe ved at opføre almene familieboliger med fortrinsret
til studerende som fremtidens almene ungdomsbolig er, at en
familiebolig ikke udløser et ungdomsboligbidrag, som det er
tilfældet for ungdomsboliger. En løsning drøftet på de afholdte
udviklingsworkshops i forbindelse med projektet Fremtidens almene
ungdomsbolig var muligheden for ”mobil ommærkning” af de almene
boliger, således at boligen kun er mærket som en ungdomsbolig
så længe, der bor en studerende i boligen. Når den studerende
ikke længere er i gang med en uddannelse, kan vedkommende
blive boende i boligen, som så ommærkes til en familiebolig. Den
studerende får derved ikke længere ungdomsboligbidraget, og
huslejen vil derfor stige. Når familieboligen fraflyttes, kan boligen
endnu engang ommærkes, denne gang til en ungdomsbolig - og en
ny studerende flytter ind. En sådan model er dog ikke mulig efter de
gældende regler.

KONCEPT FOR FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIG
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DET FLEKSIBLE RÅHUS
I modelprogrammet arbejdes der med et koncept kaldet ”Det fleksible råhus”. Den bærende idé ved det fleksible råhus er dels at skabe et hus, der er robust overfor fremtidens demografiske ændringer
samt et hus, der i henhold til CO2 udledning er bæredygtigt.
Med det fleksible råhus muliggøres en eventuel sammenlægning af
boliger på sigt, alt efter den gældende boligefterspørgsels karakter,
idet en omfattende ombygning indenfor rammene af det eksisterende råhus er mulig.
Ombygningen omfatter ikke-bærende vægge, køkken, vådrum, indgangspartier osv. indenfor faste moduler. Huset disponeres med en
åben struktur af skiver, der sikrer både langsgående og tværgående
stabilitet samt rationel fremføring af vand, el og kloak. Bygningen
består således af moduler i sektioner á 3 x 12 m (36 m²).

1-moduls bolig 2-moduls bolig
(36 m2)
(65 m2)

3-moduls bolig
(99 m2)

3-moduls bolig
(99 m2)

Perspektiv, Det fleksible råhus

Et andet aspekt ved det fleksible råhus er den miljømæssige bæredygtighed. Efterhånden, som vi er blevet bedre til at spare på energien
til opvarmning, udgøres en bygnings primære CO2 aftryk nu af materialerne brugt i selve byggeriet. Særligt beton og stenuld er meget
energikrævende og dermed CO2 udledende materialer at producere.
Dette forhold kan, til en vis grad, afbalanceres ved, at bygningen
gøres tilsvarende langtidsholdbar, således at den CO2 udledning, der
er bundet op i bygningen, ”afbetales” over en eksempelvis 75-100
års periode. Et fleksibelt råhus er selvsagt et væsentligt parameter i
at gøre bygningen langtidsholdbar.
Skitsen nedenfor illustrerer grundkonceptet ved det fleksible råhus.
Råhuset består i hovedtræk af en række betondæk, der bæres af en
række betonskiver placeret i facaden samt centralt som en rygrad i
bygningens længderetning. I forbindelse med rygraden vil der også
kunne fremføres de lodrette fremføringer til el, vand og varme.

Det fleksible råhus med eksempler på indretning .

På denne måde kan der etableres alt fra små ungdomsboliger på 36
m², boliger til par og mindre familier på 65 m² til større boliger til
familier og bofællesskaber på 99 m² netto. Det vil sige, at bygningen
kan starte ud som et ungdomsboligbyggeri med små 2-værelses
boliger og herefter - i takt med behovet - kan boligerne slås
sammen til større familieboliger, som rummer muligheden for STAY.
Fleksibiliteten skal således ses som en fleksibilitet over en årrække
og altså ikke en dag til dag fleksibilitet. Råhuset er så fleksibelt, at
bygningen på sigt også vil kunne rumme funktioner såsom kontorer
og undervisning.
Med det fleksible råhus kan flere af de skitserede planløsninger i
indeværende modelprogram således sammensættes og ombygges på
forskellig vis, alt efter hvilken målgruppe boligen skal henvende sig
til.
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Det fleksible råhus

Skiverne i facaderne sikrer stabiliteten i husets længderetning og
er udformet og placeret på en måde, så der i hvert mellemrum, og
alt efter behov, kan indsættes henholdsvis vindues- eller dørparti.
Skiverne i husets rygrad sikrer stabiliteten i tværretningen og
er udformet og placeret således, at der sikres ganglinjer i huset
længderetning.

>> I modelprogrammet arbejdes der med et koncept kaldet ”Det fleksible råhus”. Den bærende idé ved det fleksible råhus er
dels at skabe et hus, der er robust overfor fremtidens demografiske ændringer samt et hus, der i henhold til CO2 udledning er
bæredygtigt.<<

HUSLEJEBEREGNING - FORUDSÆTNINGER OG
PRINCIPPER
På baggrund af denne råhus-konstruktion kan der etableres skillevægge og lejlighedsskel alt efter behov. Disse vægge kan udføres
i en bred vifte af materialer, dog med det til fælles, at de relativt let
kan nedbry-des eller demonteres i takt med behovet for at ændre
lejlighedsfordelingen. Der er således tale om en mere langsommelig
fleksibilitet, idet disse ombygninger sker i et tidsperspektiv på måske
10-15 år.

For hver af de syv ungdomsboligtyper fremgår en række konkrete
planløsninger samt dertilhørende huslejeberegninger, som kan
anvendes til inspiration. Huslejeberegningen for hver planløsning er
foretaget med udgangspunkt i planløsningens bruttoetageareal samt
en række forudsætninger.
For planløsninger med et bruttoetageareal på 50 m² eller derunder
gælder følgende forudsætninger:

Bruttoetageareal på 50 m2 eller derunder
Anskaffelsessum

20.000 kr./m2 boligareal

Driftsudgifter

250 kr./m2/år

Kapitalydelse inkl. gebyrer
(pr. 2015 ved støttet byggeri)

3,07%

Minus ungdomsboligbidrag
pr. 2015

180 kr./m2/år

Huslejen er ekskl. forbrug (vand, varme og el)

For planløsninger med et bruttoetageareal på over 50 m² gælder
følgende forudsætninger:

Bruttoetageareal på over 50 m2
19.000 kr./m2 boligareal

Anskaffelsessum

250 kr./m2/år

Driftsudgifter

3,07%

Kapitalydelse inkl. gebyrer.
(pr. 2015 ved støttet byggeri)
Huslejen er ekskl. forbrug (vand, varme og el)

Ydermere indgår der en beregning af boligstøtten i
huslejeoplysningerne for hver planløsning. Boligstøtten for hver
planløsning er beregnet med udgangspunkt i værktøjet ”Beregn
din boligstøtte” på borger.dk (Beregningen er foretaget i 2015). I
beregningen indgår bruttoetageareal, antal rum i boligen og den
beregnede husleje for den respektive planløsning. Ydermere indgår
oplysninger om forventede antal lejere med udgangspunkt i den
målgruppe, den konkrete ungdomsboligtype er tiltænkt.

KONCEPT FOR FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIG
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DE 7 UNGDOMSBOLIGTYPER
Fokusområderne indledningsvist i modelprogrammet peger på en række tilgange, muligheder og prioriteringer, og de syv boligtyper giver konkrete ideer
til og eksempler på løsninger, som er relevante for forskellige typer af ungdomsboligbyggeri.
Formålet med ungdomsboligtyperne er at skildre de forskellige boligtilbud,
som efterspørges af de studerende, og samtidig bidrage med anbefalinger til,
hvilke boligpræferencer, der kan imødekommes med de respektive boligtyper
hvad angår boligindretning, fællesarealer, udearealer og beliggenhed. Hver af
de syv boligtyper indeholder desuden en række bud på konkrete planløsninger
til inspiration.
Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser, som kan være problematiske
i forhold til at udleje ungdomsboliger til de målgrupper, som efterspørger de
respektive boligtyper.
Boligtyperne kan især anvendes i udviklings- og planlægningsfasen, men
tillige i byggeprogrammeringen og projekteringsfasen.
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TJEKLISTE 1
projektet Fremtidens almene ungdomsbolig, jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport.

Med nedenstående tjeklister er det muligt for den respektive
bygherre og øvrige parter, herunder bl.a. kommuner, rådgivere, developere, drifts- og udlejningsmedarbejdere og øvrige nøgleaktører at
spore sig ind på hovedelementerne i et fremtidigt ungdomsboligbyggeri. Tjeklisterne kan dermed anvendes som et evalueringsredskab,
således at fremtidige ungdomsboligbyggerier udvikles og planlægges på baggrund af allerede gjorte erfaringer og genererede ideer i

Modelprogrammet indbefatter to tjeklister, som giver mulighed for
at anlægge to forskellige udgangspunkter i forbindelse med planlægningen af fremtidens ungdomsboligbyggeri. Af begge tjeklister
fremgår nærværende modelprograms foreslåede fremtidige ungdomsboligtyper med tilhørende eksempler på planløsninger.

Målgruppe				Boligtype		Rum
Kvm
								(netto)

I den ene tjekliste er udgangspunktet den målgruppe byggeriet og
boligerne skal henvende sig til. Når målgruppen kendes, giver tjeklisten et bud på den rette boligtype – herunder antal rum, boligens
areal, omfanget af fællesarealer i og uden for boligen, udearealer,
servicefunktioner samt en anbefaling om, hvor byggeriet med fordel
kan placeres.

Kvm
Fælles							Fælles			Udearelaer		Servicefuktioner		Beliggenhed			
(Brutto) (i boligen)						(uden for bolig)					(uden for boligen)

Enlige
Særligt internationale studerende

Den lille 1-rums
bolig

1

20
25
28
28

27
33
34,5
38

-

-

Grønne områder
Opholdsområder

Vaskerum, overdækket
cykelparkering

Tæt på universitetet
Roligt område

Den lille 2-rums
bolig

2

30,5
35
28
28
25
20
31

40
46
34,5
38
33
27
41

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket
cykelparkering

Mellem universitetet og
byen

Særlige internationale studerende

Det moderne
gangkollegium

1

14,5
14,5
19

19,9
36
33

-

Køkken og stue/lounge
Køkken
-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder
evt. fælles have

Vaskerum, overdækket
cykelparkering

Midtbyen

Særlige internationale studerende

Det lille bofællesskab

3-4

70
99
99

88
115
115

Køkken og bad
Køkken og bad
Køkken og bad

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket
cykelparkering

Midtbyen

Bofællesskabet

9

200

240

Køkken, bad og stuer

-

Egen have

(Vaskerum, overdækket
cykelparkering)

Midtbyen

Den store 2-rums 2
bolig

49
39
35
31,5

64
49,5
46
40,5

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket
cykelparkering, bilparkering

Tæt på universitetet, Roligt
område

3-rums bolig

65
36,5

81
50

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket
cykelparkering, bilparkering

Tæt på universitetet, Roligt
område

Par

Særligt par med børn
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TJEKLISTE 2
I den anden tjekliste er udgangspunktet den beliggenhed - eller
om man vil - det område, hvor byggeriet forventes opført. Når den
konkrete beliggenhed kendes, giver tjeklisten et bud på målgruppen,
og den rette boligtype – herunder antal rum, boligens areal samt
omfanget af fællesarealer i og uden for boligen, udearealer og servicefunktioner.
Bemærk, at denne tjekliste endvidere indeholder et bud på, hvilke ungdomsboligtyper, der med fordel placeres i samme bebyg-

gelse eller eventuelt tætliggende bebyggelser. Begrundelsen for, at
bestemte boligtyper anbefales placeret i samme eller tætliggende
bebyggelse(r) skyldes, at de studerende, som foretrækker disse boligtyper, har samme præference til boligens beliggenhed.
Eftersom indholdet i evalueringsredskabet er baseret
anbefalingerne i modelprogrammet, og således er udviklet
baggrund af eksisterende erfaringer, der systematisk indgår i
to tjeklister, bliver det muligt at udvikle et velfunderet koncept

Beliggenhed				Målgruppe			Boligtype		Rum
Kvm
												(netto)

kommende ungdomsboligbyggerier. Desuden muliggør tjeklisterene,
samt modelprogrammet i sin helhed, at konkrete til- og fravalg,
og dermed muligheder og faldgruber, kan drøftes med aktuelle
samarbejdsparter.

på
på
de
for

Kvm				Fælles			Fælles			Udearelaer		Servicefuktioner
(Brutto)				(i boligen)		(uden for bolig)					(uden for boligen)

Midtbyen
Enlige

Det moderne
gangkollegium

1

14,5
14,5
19

19,9
36
33

-

Køkken, stue/lounge
Køkken
-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder
evt. fælles have

Vaskerum, overdækket cykelparkering

Enlige

Det lille bofællesskab

3-4

70
99
99

88
115
115

Køkken og bad
Køkken og bad
Køkken og bad

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket cykelparkering

Enlige

Bofællesskabet

9

200

240

Køkken, bad og stuer

-

Egen have

(Vaskerum, overdækket cykelparkering)

Enlige

Den lille 2-rums
bolig

2

30,5
35
28
28
25
20
31

40
46
34,5
38
33
27
41

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket cykelparkering

Enlige

Den lille 1-rums
bolig

1

20
25
28
28

27
33
34,5
38

-

-

Grønne områder, opholdsområder

Vaskerum, overdækket cykelparkering

Par

Den store 2-rums 2
bolig

49
39
35
31,5

64
49,5
46
40,5

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket cykelparkering, bilparkering

Par med børn

3-rums bolig

65
36,5

81
50

-

-

Grønne områder
Grill- og opholdsområder

Vaskerum, overdækket cykelparkering, bilparkering

Mellem universitetet og byen

Tæt på universitetet, Roligt område
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UDEN FOR
BOLIGEN
MADLAVNING

SOCIALT
SAMVÆR

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN
SOVE
STUDERE
SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Anbefalinger :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månedlig husleje på maksimalt omkring 2.000 kr. ekskl. forbrug
Bolig med ét rum og eget bad
Overvejende fælles køkken, evt. egen trinette
Indendørs fællesarealer
Funktionerne ”madlavning”, ”socialt samvær” og ”studere” findes primært uden for den private bolig
Fælles vaskerum
Udearealer med overdækket cykelparkering, grønne områder samt opholds- og grillområder
Eventuelt fælles have
Beliggenhed i midtbyen
Lav husleje prioriteres fremfor den bedste beliggenhed
Mulighed for, at de studerende kan påtage sig forpligtelser mod en reduktion af huslejen
Formulering af fælles spilleregler og eventuel ansættelse af en social vicevært
Undersøgelse af muligheden for at give fortrinsret til bestemte studerende med fælles interesser
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UNGDOMSBOLIGTYPE 1 : DET
MODERNE GANGKOLLEGIUM
Denne boligtype er tiltænkt studerende, der bor alene og i et vist omfang
foretrækker at dele faciliteter såsom køkken og bad med andre. Rapporten
Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014) viser, at 90
procent at de studerende gerne vil bo i egen bolig – og kun 8 procent vil
gerne bo, så de deler køkken, bad og/eller værelse med andre.
Ungdomsboligtypen er medtaget i indeværende modelprogram som den
eneste type, hvor det anbefales, at der tilknyttes fællesfaciliteter i bebyggelsen.
Med boligtypen tilbydes der således en mulighed for at tilvælge en stor grad af
socialt samvær med de øvrige beboere i bebyggelsen.
Der er tre løsningsforslag for indeværende boligtype. Den første løsning indeholder et eksempel på en bebyggelse med maksimalt fællesareal, hvor beboerne på gangkollegiet deler ét stort fælleskøkken med tilhørende spise-/
opholdsrum. Det andet løsningsforslag illustrerer en bebyggelse med en medium grad af fællesareal, hvor en mindre gruppe af beboere deler køkken og
spise-/opholdsrum. Det sidste løsningsforslag viser en bebyggelse med minimalt fællesareal, men med et større areal og trinette i den individuelle bolig.
Alle boliger indeholder eget bad.
Der er i denne boligtype samtidig skåret kraftigt ned på boligarealet ud fra
optikken om at holde huslejen på et lavt niveau.
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PLANTEGNINGER
LØSNING 1

Denne planløsning er ét af tre eksempler på et gangkollegium. Denne
kollegietype lægger op til et maksimalt niveau af fællesskab og kontakt med ”naboerne”. På hver etage findes 16 yderst kompakte kollegieværelser, der er karakteriseret ved, på yderst optimeret vis, at
tilbyde toilet- og badefunktion, garderobe, en studieplads samt seng.
Der er installeret trinette, men på bekostning af eksempelvis studieplads eller opbevaring.
Ydermere er der på hver etage et disponibelt rum, hvor der kan være
en vandkoger, tekøkken eller anden fællesfunktion i mindre skala.
I stueplan findes de fysiske rammer for et fællesskab på tværs af
beboerne i bebyggelsen. I denne indgangsetage kan der etableres
(cykel-)værksteder, vaskeri, fælleskøkken, spisesal, studiegrupperum,
TV-lounge, bar, evt. kontor til en social vicevært osv. På trods af de

Altangang
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store fællesarealer i stueetagen er den enkelte boligs bruttoareal
stadig relativt lille - dette blandt andet sammenlignet med forslaget
om et gangkollegium med middel niveau af fællesskab - da der er
tilpas mange etager, og dermed værelser, til at kunne bære denne
arealtunge stueetage. Boligtypen er målrettet dem, der aktivt søger
fællesskabet og ser en kvalitet i den store berøringsflade med andre
studerende i samme bebyggelse. I beregningen af bruttoarealet er
der indregnet 8 beboelsesetager og 1 fællesetage - altså 9 etager
i alt.
Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

14,5 m2
19,9 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.134 kr.
1.134 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM
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PLANTEGNINGER
LØSNING 2

Denne planløsning er et andet eksempel på et gangkollegium.
Kollegietypen lægger op til et middel og traditionelt niveau af
fællesskab. På hver etage findes 12 yderst kompakte kollegieværelser,
der er karakteriseret ved, på yderst optimeret vis, at tilbyde toiletog badefunktion, garderobe, en studieplads samt seng. Der er
installeret trinette, men på bekostning af eksempelvis studieplads
eller opbevaring. Derudover er der på hver etage ét fælles køkkenalrum, der deles af etagens beboere. I beregningen af bruttoarealet
er der indregnet 8 beboelsesetager og ingen fællesetage – altså 8
etager i alt.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

14,5 m2
36 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.052 kr.
2.052 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM
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PLANTEGNINGER
LØSNING 3

Denne planløsning er et tredje eksempel på et gangkollegium. Denne
kollegietype lægger op til et minimalt niveau af fællesskab og har
mere karakter af et lejlighedsbyggeri end et kollegium. På hver etage
er der 16 kollegielejligheder, der foruden toilet- og badefunktion,
garderobe, en studieplads samt seng, også tilbyder en spisefunktion
samt madlavningsmulighed i boligen i form af en trinette. I beregningen af bruttoarealet er der indregnet 8 beboelsesetager og ingen
fællesetage – altså 8 etager i alt.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

19 m2
33 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.881 kr.
1.881 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM

29

>>

Det moderne gangkollegium som boligtype har enlige studerende som primær målgruppe. Derudover
forventes boligtypen hovedsageligt at være attraktiv for yngre studerende og i særlig høj grad internationale
studerende. <<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen med de studerende i boligerne udlejet af AKU-Aalborg, efterspørger 8 procent deleværelse eller eget værelse med fælles køkken og/eller bad. Andelen
er højere for de internationale studerende, hvor 13 procent af dem,
der deltager i AKU-Spørgeskemaundersøgelsen foretrækker en sådan
bolig6. Det tilsvarende gælder for knap halvdelen af alle deltagerene
i spørgeskemaundersøgelsen med de internationale studerende. For
hele 96 procent af de internationale studerende er det endvidere
vigtigt eller meget vigtigt, at de har en bolig før ankomst7.

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger
til boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer,
udearealer og beliggenhed.

Ud af dem, der efterspørger at bo på deleværelse eller eget værelse
med fælles køkken og/eller bad, hvad der i det følgende forstås som
et gangkollegium, er stort set alle enlige (91 procent). 74 procent af
gruppen er mellem 20-25 år, og der er en lidt større andel af mænd
end kvinder. Samtidig er 18 procent internationale studerende.8
Det moderne gangkollegium som boligtype har enlige studerende
som primær målgruppe. Derudover forventes boligtypen hovedsageligt at være attraktiv for yngre studerende og i særlig høj grad
internationale studerende.

Indholdet i indeværende ungdomsboligtype er primært formuleret på
baggrund af spørgeskemaundersøgelsen med studerende i boligerne
udlejet af AKU-Aalborg. Der er i datasættet tilføjet et filter, så det
udelukkende er resultaterne for de studerende, som i undersøgelsen
har svaret, at de gerne vil bo på eget værelse med eget bad og fælles
køkken eller bo på eget værelse med eget køkken og fælles bad eller
bo på eget værelse med fælles bad og køkken eller deleværelse med
en eller flere personer, der indgår i beskrivelsen af boligtypen.9
Da næsten halvdelen af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen med
de internationale studerende på Aalborg Universitet og University
College Nordjylland gerne vil bo i en ”delebolig”, suppleres indholdet
desuden med resultaterne fra denne spørgeskemaundersøgelse.
Der er i datasættet også her tilføjet et filter, så det udelukkende
er resultaterne for de studerende, som i undersøgelsen har svaret,
at de gerne vil bo på eget værelse med delekøkken, delebad og
fællesarealer; på eget værelse med delekøkken, fællesarealer og
eget bad eller på deleværelse.10 Hvor resultater fra undersøgelsen
inddrages, gøres der eksplicit opmærksom herpå.
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. Hvor
resultater fra undersøgelsen inddrages, gøres der eksplicit opmærksom herpå.
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov11 samt input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.
ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
Af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, har 37 procent en samlet indtægt på mellem 5.000-5.999 kr. om måneden på
husstandsniveau efter skat. 15 procent har en indtægt på mellem
4.000-4.999 kr., 9 procent en månedlig indtægt på mellem 6.0006.999 kr., mens 8 procent har 10.000 kr. eller derover.
Af undersøgelsen med de internationale studerende fremgår det, at
de har en noget lavere indtægt. Godt 20 procent har ikke ønsket
at besvare spørgsmålet om deres indtægt og knap 20 procent har
svaret, at de ikke kender deres indtægt. 25 procent har en månedlig indtægt på mindre end 1.000 kr., og knap 10 procent har en
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Boligtypen er den eneste, hvor funktionerne ”madlavning”, ”socialt samvær” og ”studere” i særdeleshed foregår uden for den enkeltes bolig. <<

indtægt på mellem 1.000-1.999 kr. Der er omkring 5 procent i hvert
af intervallerne 2.000-2.999 kr., 3.000-3.999 kr. og 4.000-4.999 kr.
Kun godt i alt 10 procent har en månedlig indtægt på 5.000 kr. eller
derover.
Knap halvdelen (48 procent) af de studerende bosat i boliger udlejet
af AKU-Aalborg, der gerne vil dele køkken og/eller bad, vil maksimalt
betale mellem 2.000-2.999 kr. i samlet husleje eksklusiv vand, varme
og el mm. 23 procent vil maksimalt betale mellem 3.000-3.999 kr.
og 19 procent mellem 1.000-1.999 kr. månedligt. Samtidig er kun en
meget lille andel villig til at betale 4.000 kr. eller derover.

UDEN FOR
BOLIGEN

MADLAVNING

SOCIALT
SAMVÆR

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN
SOVE

Af undersøgelsen med de internationale studerende, fremgår det, at
godt halvdelen, der gerne vil bo i denne boligtype, er villige til maksimalt at betale mellem 2.000-2.999 kr. ekskl. vand, varme og el i
husleje, mens knap 30 procent maksimalt vil betale 1.999 kr. Kun 15
procent vil betale op til 3.000-3.999 kr. Samtidig vil 35 procent af
de internationale studerende betale mellem 2.500-4.999 kr. i depositum, 32 procent mellem 5.000-7.499 kr. og 14 procent kun mellem
1.000-2.499 kr.
Det anbefales således, at det moderne gangkollegium opføres som
en billig bolig med en månedlig husleje på maksimalt omkring 2.000
kr. eksklusivt forbrug og gerne lavere. Målrettes boligtypen decideret
internationale studerende, anbefales det, at huslejen er endnu lavere
og at depositummet er tilsvarende lavt.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Nærværende boligtype er et værelse på et gangkollegium, hvorfor en
del af funktionerne ligger uden for boligen såsom fælles-/delearealer.
Det afspejler sig i, at 61 procent af dem, der foretrækker denne boligtype, foretrækker at bo på eget værelse med enten fælles køkken og/
eller bad til en lavere husleje, mens kun 24 procent modsat foretrækker at bo i egen bolig med en højere husleje. Det viser igen, at en lav
husleje er et helt centralt forhold ved boligtypen.
Boligtypen er den eneste, hvor funktionerne ”madlavning”, ”socialt
samvær” og ”studere” i særdeleshed foregår uden for den enkeltes
bolig. Bemærk at en lille de af servicefunktionerne ligger uden for
boligen – det drejer sig for denne boligtype om et fælles vaskerum
og overdækket cykelparkering.
Areal og indretning
På trods af at gruppen foretrækker at dele køkken og/eller bad, og
dermed foretrækker en bolig med en lavere husleje, prioriterer 57
procent stadig at have et lukket soveværelse frem for et soveværelse i
forbindelse med andre rum. 13 procent har den modsatte prioritering.

STUDERE
SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Da boligen arealmæssigt er lille og kun indeholder et rum med få
kvadratmeter, anbefales det, at boliger af typen opføres med en høj
grad af fleksibilitet og effektiv indretning. Dette også selv om en del
af boligens funktioner såsom køkken ligger uden for boligen og kan
karakteriseres som en del af fællesarealet. Med ovenstående ønske
om et lukket soveværelse, anbefales det endvidere, at boligtypen opføres, så sengen og sovefunktionen i vist muligt omfang adskilles fra
boligens andre funktioner - stue/ophold og studie.
Køkken og bad
Af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, vil knap
70 procent gerne have eget bad og fælles køkken, mens kun 23
procent gerne både vil have fælles bad og fælles køkken – og kun
4 procent foretrækker eget køkken og fælles bad. Ligeledes er
der 4 procent, der gerne vil bo på deleværelse med en eller flere
personer. Blandt de studerende, der har deltaget i undersøgelsen
med de internationale studerende og som gerne vil dele køkken og/
eller bad, er der en væsentlig større andel, der foruden fælleskøkken
også gerne vil have fælles bad. Her foretrækker 57 procent at have
delt køkken, fællesarealer og bad, mens 42 procent gerne vil have at
have delt køkken og fællesarealer, men eget bad. Kun knap 2 procent
foretrækker at dele værelse med en eller flere andre.
Hvad angår badeværelset er 22 procent neutrale i forhold til
spørgsmålet om, hvorvidt de ønsker et lille badeværelse og mere
plads i resten af boligen eller et stort badeværelse, men færre
kvadratmeter i resten af boligen. At så stor en andel er neutrale
hænger muligvis sammen med, at en del af respondenterne netop
gerne vil have et fælles badeværelse. 67 procent foretrækker at have
et lille badeværelse og mere plads i resten boligen, mens 11 procent
ønsker et større badeværelse og mindre plads i resten af boligen.
Med afsæt i ovenstående anbefales det således, at det moderne
UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM
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gangkollegium opføres med fælles køkken og et mindre badeværelse
i de individuelle værelser. I tråd med gældende lovkrav kan
gangkollegieværelserne, foruden at have fælles køkken tilknyttet,
opføres med individuelle trinetter. Bygges boligtypen specifikt til
internationale studerende, kan den med fordel opføres med både
fælles køkken og bad, så huslejen holdes så lav som mulig.
Inventar og komponenter i boligen
Hvad angår præferencer til inventar og komponenter i boligen, som
de studerende stiller krav om ved indflytning, er komfuret den mest
essentielle komponent. 77 procent af de studerende, der foretrækker
at dele køkken og/eller bad stiller krav om et komfur.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
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MINDRE VIGTIGT/IKKE VIGTIGT
VED IKKE
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De mest luksuriøse komponenter er vaskemaskine i boligen, der
kræves af 14 procent, mens de resterende komponenter kræves af
under 5 procent af respondenterne.
Det anbefales, at boligtypen kun opføres med de mest essentielle
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
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Af spørgeskemaundersøgelsen med de internationale studerende
fremgår det endvidere, at 86 procent af de studerende, der gerne vil
bo i indeværende boligtype, ønsker en møbleret bolig, mens under 10
procent ikke ønsker det. Skal gangkollegiet henvende sig til internationale studerende, anbefales det således, at boligerne opføres med
de mest centrale møbler som fast inventar.
ANBEFALINGER
– FÆLLESAREALER
Generelt har respondenterne, der foretrækker denne boligtype, ikke
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV

75 procent kræver, at der er køleskab og 62 procent at der er
ovn. Fryser og skabe er en smule mindre vigtige, men er stadig
et krav for henholdsvis 49 procent og 37 procent. Relevansen af
opbevaringsplads understreges endvidere i afsnittet ”Boligudbuddet
og de studerendes boligpræferencer” i delrapport 1.
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komponenter, altså komfur og køleskab. For at sikre en høj grad af
funktionalitet, anbefales det endvidere, at der er skabe i boligen.
Egen have, altan/terrasse kræves stort set ingen, hvorfor de vil være
unødvendige at inkludere som en del af et værelse på et moderne
gangkollegium, når boligudgiften skal reduceres så meget som
muligt. For at holde huslejen nede tilknyttes der kun ovn og fryser til
fælleskøkkennet. Planløsningen hvor der ikke er fælleskøkken tilknyttes en trinettte inkl. fryser.
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VED IKKE
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de store krav til fællesarealer.
Det vigtigste fællesareal er vaskerummet, hvilket 44 procent af
deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen stiller krav om og 45
procent synes er meget vigtigt eller vigtigt. 13 procent kræver, at der
er fælleskøkken, men her er det også vigtigt at påpege, at analyserne
delvist er baseret på respondenter, der ønsker delekøkken.
Ydermere er der 11 procent, der stiller krav om TV-stue/aktivitetsrum i
tilknytning til boligen og 9 procent, der kræver, at der er et festlokale.
Tilstedeværelsen af læsesal/grupperum, fitnessrum og elevator
er samtidig kun et krav for henholdsvis 5 procent, 2 procent og 2
procent.
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Ovenstående understøttes af konklusionerne draget på baggrund af
de tre afholdte fokusgruppeinterview i ungdomsboligafdelingerne
Kvadratet, Beddingen og Universitets Kollegiet i Aalborg. Grundet en
allerede høj husleje giver de studerende i fokusgruppeinterviewene

udtryk for, at de er villige til at give afkald på nogle af de indendørs
fællesarealer til fordel for en lavere husleje. Derudover efterspørges
forskellige fællesarealer med forskellige grader af ”fælles”, hvor der
skelnes mellem fælles-fællesarealer og private-fællesarealer, jævnfør
afsnittet ”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer” i indeværende modelprogram. Her er det i højere grad førstnævnte, der
efterspørges, da de er mere åbne og indbydende og dermed fungerer
som indgang til og ramme for et fællesskab med de øvrige beboere
i bebyggelsen. Videre understreges attraktiviteten ved fællesarealer,
der er multifunktionelle.
Med afsæt i ovenstående kan der argumenteres for, at der er behov
for en opdatering af det klassiske gangkollegium med fælles køkken
og stuer og generelt et stort omfang af fællesarealer.
Derudover understreges det ligeledes i afsnittet ”Boligudbuddet og
de studerendes boligpræferencer” i delrapport 1, at fællesarealer
skal være et tilvalg. Nærværende ungdomsboligtype er medtaget i
modelprogrammet som den eneste type, hvor det anbefales, at der
tilknyttes fællesfaciliteter, beliggende uden for boligen. Med boligtypen tilbydes der således en mulighed for at tilvælge en stor grad af
socialt samvær med de øvrige beboere i bebyggelsen.
Dog kan der være et skisma i det forhold, at boligtypen i princippet
henvender sig til to forskellige målgrupper som ikke altid vil være
forenelige – en gruppe af studerende som gerne vil fællesskabet og
vælger det til og en målgruppe, som udelukkende vælger boligtypen,
fordi den er billig. Derfor er der i modelprogrammet indarbejdet forskellige løsningsforslag i forhold til det moderne gangkollegium.
Den første løsning indeholder et eksempel på en bebyggelse med
maksimalt fællesareal, hvor beboerne på gangkollegiet deler ét stort
fælles køkken med tilhørende spise-/opholdsrum. Det andet løsningsforslag illustrerer en bebyggelse med en medium grad af fællesareal,
hvor en mindre gruppe af beboere deler køkken og spise-/opholdsrum. Det sidste løsningsforslag viser en bebyggelse med minimalt
fællesareal, men med et større areal og trinette i den individuelle
bolig.
ANBEFALINGER
– UDEAREALER
Det mest essentielle udeareal er overdækket cykelparkering, hvilket
har betydning for valget af bolig for 59 procent, af dem, der gerne
vil dele køkken og/eller bad. Dernæst kommer grønne områder og
opholdsområder, der begge har betydning for 52 procent. Væsentlige
områder er grillområde (42 procent) og fælles have (36 procent).
Mindst vigtigt er adgang til bilparkering (22 procent) og en multibane
(18 procent).

Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
70%
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I forhold til de studerende generelt efterspørger denne gruppe af studerende i langt mindre grad mulighed for bilparkering. Omvendt ser
de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, i højere grad
den fælles have som betydningsfuld. Multibanen er også en anelse
mere betydningsfuld for studerende, der gerne vil bo i denne boligtype, end for de studerende generelt.
ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Over halvdelen (55 procent) af de studerende, der gerne vil dele
køkken og/eller bad, prioriterer en lavere husleje og ikke den bedste
beliggenhed i byen frem for den rigtige beliggenhed med en højere
husleje til følge. Kun 28 procent af de studerende prioriterer modsat
og 18 procent er neutrale.
Afstand til uddannelsessted og midtbyen
I forhold til transporttid fra boligen til uddannelsesstedet er en meget
lille andel af de studerende, som foretrækker at dele køkken og/eller
bad, villige til at bruge mere end 30 minutter herpå. Mere specifikt
vil 40 procent maksimalt bruge mellem 21-30 minutter i transport på
denne distance, 30 procent maksimalt mellem 15-20 minutter og 20
procent maksimalt mellem 10-14 minutter. Kun 9 procent er villige til
at bru-ge mellem 31-40 min eller derover i transporttid.
Med hensyn til hvilket transportmiddel, de studerende helst vil benytte til at komme fra boligen til deres uddannelsessted, er cyklen valgt af 91 procent og er dermed det mest populære transportmiddel.
Dernæst kommer ”til fods”, hvilket 53 procent af de studerende har
valgt. 45 procent vil gerne tage bussen, mens mindre andele vil tage
tog, bil eller knallert.
Mere konkret foretrækker halvdelen af de studerende, der gerne vil
dele køkken og/eller bad, at bo i midtbyen/bycentrum, selv om det
ligger langt fra uddannelsesstedet frem for til at bo tæt på uddannelsesstedet, selv om det ligger langt fra bymidten/bycentrum, mens
36 procent prioriterer modsat. 14 procent er neutrale i forhold til
spørgsmålet.
UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM
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Samtidig foretrækker 42 procent at bo i bymidten, selv om der er
mulighed for støj fra trafik og bylivet generelt i frem for at bo i et
rolig/stille område uden for bycentrum. Omkring en tredjedel har den
modsatte prioritering, og en fjerdel er neutrale.
Med afsæt i ovenstående anbefales det moderne gangkollegium opført med en central placering i midtbyen. Da kun omkring en fjerdedel af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, imidlertid prioriterer den rigtige beliggenhed med en højere husleje over en
lavere husleje, men ikke den bedste beliggenhed i byen, anbefales
det dog, at det moderne gangkollegium ligeledes opføres med anden beliggenhed, hvis dette betyder en reduktion i huslejen. Dog må
beliggenheden ikke betyde, at det tager mere end 30 minutter at
tilbagelægge distancen mellem bolig og uddannelsessted på cykel.

Servicetilbud
En mulighed for at reducere boligudgiften er ved at reducere serviceniveauet i afdelingen. I den forbindelse prioriterer 41 af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, at en vicevært sørger
for al vedligeholdelse, mens over en tredjedel (35 procent) af dem er
villige til at påtage sig nogle forpligtigelser såsom snerydning, trappevask, græsslåning, hvis det betyder, at huslejen nedsættes. Samtidig er 24 procent neutrale. Hermed er der en større andel blandt de
studerende, der foretrækker denne boligtype end blandt de studerende generelt, der er villige til at påtage sig ekstra forpligtigelser til
fordel for en lavere husleje.

Nærområdet
Det er for 25 procent afgørende at bo i et boligområde, hvor det er
trygt at færdes dag og nat. For en lige så stor andel er det afgørende
at bo tæt på transportmuligheder. Herefter følger at bo i nærheden
af uddannelsessted, tæt på byens puls og tæt på dagligvarebutikker,
hvilket gælder for henholdsvis 21 procent, 18 procent og 18 procent.

Det fremgår af AKU-Aalborg spørgeskemaundersøgelsen, at de internationale studerende i højere grad end de studerende med dansk
baggrund, er villige til at påtage sig forpligtigelser – der er en næsten
lige fordeling af de, der ønsker en vicevært, der sørger for al vedligeholdelse og de, der gerne vil påtage sig forpligtigelser for nedsættelse af huslejen (Kuben Management, 2014).

Mindst afgørende er det for de studerende, der foretrækkerat dele
køkken og/eller bad, at bo i nærheden af grønne parker, i et område
ugeneret af støj og trafik og i nærheden af fitness/motionsmuligheder, hvilket gælder for henholdsvis 14 procent, 8 procent og 6 procent.

For 12 procent af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller
bad, er det i forbindelse med valg af bolig attraktivt med en madordning, hvor der er kostforplejning et vist antal dage om ugen, mens
det tilsvarende kun gælder for 6 procent af de studerende generelt.

Beliggenhed i Aalborg
I forhold til den konkrete beliggenhed i Aalborg, som de studerende,
der gerne vil dele køkken og/eller bad, finder mest attraktiv, ses det,
at 60 procent gerne vil bo i midtbyen, som er den mest attraktive
beliggenhed. Derefter kommer Ø-gadekvarteret og Vejgaard, hvor
henholdsvis 48 procent og 42 procent gerne vil bo.

Samtidig er 9 procent af dem i et omfang interesseret i ekstra servicetilbud – eksempelvis madlavning og rengøring – hvis det betyder
en højere husleje, mens knap 73 procent foretrækker en lavere husleje.

Efterfølgende vælges AAU-Campus (28 procent), Vestbyen (21 procent) og Aalborg Øst (20 procent). Under 10 procent af de studerende ønsker at bo uden for disse lokaliteter. Kun 4 procent har svaret, at
beliggeheden af deres bolig i Aalborg ikke spiller nogen rolle.
De studerende, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen med
internationale studerende, og som gerne vil dele køkken og/eller bad,
har nogle lidt anderledes præferencer i forhold til beliggenhed. 58
procent af dem vil gerne bo i midtbyen, hvorfor midtbyen også for
denne gruppe er den mest attraktive beliggenhed. En meget lille andel ønsker at bo i Aalborg Øst, ved AAU-Campus eller i Vestbyen og
andre steder i Aalborg. 18 procent svarer dog samtidig, at de gerne
vil bo i nærheden af uddannelsesinstitutionen, hvilket står i skarp
kontrast til størrelse på andelen, der vil bo på AAU-Campus, hvor kun
3 procent gerne vil bo.
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ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT

UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM

De studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, er mere villige end studerende generelt til at påtage sig forpligtigelser til fordel
for en lavere husleje. Det anbefales derfor, at bygherren overvejer
muligheden for, at beboerne kan tilvælge forpligtigelser mod en reduktion i huslejen.
På de afholdte workshops i forbindelse med projektet Fremtidens
almene ungdomsbolig blev der delt erfaringer omkring beboernes
egen vedligeholdelse af fællesarealer på de eksisterende ungdomsboligbyggerier i Aalborg. Det blev pointeret, at ikke alle er lige gode
til at rydde op efter sig selv og holde fællesarealerne. Derfor anbefales det, at der fastsættes nogle fælles spilleregler blandt beboerne,
eller at der ansættes noget personale, som varetager en del af vedligeholdelsen af fællesarealerne. En anden mulighed er at ansætte
en social vicevært, som bl.a. kan bidrage til, at de fælles spilleregler
bliver formuleret og efterlevet.

Derudover anbefales det, at der ikke inkluderes ekstra servicetilbud
og madordning, som del af boligtilbuddet, på trods af at en større andel end for de andre boligtyper oplever tilbuddet om en madordning
som attraktivt for boligvalget.

UNGDOMSBOLIGTYPE 1: DET MODERNE GANGKOLLEGIUM
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Anbefalinger :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månedlig husleje på maksimalt omkring 2.000 kr. ekskl. forbrug
Mindre 1-rums bolig med eget køkken og bad
Minimalt omfang eller ingen indendørs fællesarealer
Fælles vaskerum
Udearealer med overdækket cykelparkering, grønne områder, opholdsområder
Beliggenhed tæt på uddannelsesstedet frem for midtbyen og stille område udenfor bycentrum frem for midtbyen med støjgener
Lav husleje prioriteres frem for den bedste beliggenhed
Overvejelse af mulighed for tilvalg af forpligtelser mod reduktion af huslejen
Mulighed for, at to personer kan stå på lejekontrakten og bo i boligen

4

UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN
LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
Denne ungdomsboligtype er hovedsageligt tiltænkt enlige studerende – altså
studerende som bor alene – som ikke ønsker at dele køkken- og badfaciliteter
med andre, men gerne vil have egen bolig, også selv om det er en mindre
bolig.
Boligtypen er defineret som ”egen bolig med ét rum og eget køkken og bad”.
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PLANTEGNINGER
LØSNING 1

Denne bolig har vådrumskernen placeret i facaden, hvilket dels giver
mulighed for naturligt lys og luft til badeværelset og dels giver et
stort sammenhængende køkken-alrum.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

28 m2
38 m2
367 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.166 kr.
1.799 kr.

Planløsningen inkl. alkove fremgår også under Ungdomsboligtype
3, Den lille 2-rums bolig til enlige.
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UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE

PLANTEGNINGER
LØSNING 1.1

Denne bolig har vådrumskernen placeret ud mod en indelæggende
gang, hvilket betyder at boligen kun får dagslys fra én side. Det anbefales derfor, at vinduerne i facaden går til loft i kombination med,
at rumhøjden er så høj som muligt.
Bemærk at bruttoarealet er reduceret til 34,5 m2 grundet indelæggende gang. Herved falder huslejen således at den studerende ikke
længere er berettiget til boligstøtte. Derved bliver den samlede boligudgift højere end Løsning 1.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

28 m2
34,5 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.967 kr.
1.967 kr.

Planløsningen inkl. alkove fremgår også under Ungdomsboligtype
3, Den lille 2-rums bolig til enlige.

GANG
LEJLIGHED 1.1

UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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PLANTEGNINGER
LØSNING 2

Denne bolig, der er en kubikbolig, udnytter muligheden for at etablere ekstra rumhøjde. I det viste eksempel findes boligens grundfunktioner, toilet-bad, køkken, sovehems og depot i ét samlende
rumelement. Resten af boligen er ét stort multifunktionelt rum, der
kan indtages efter individuelt behov og temperament, som en New
York-loftlejlighed.
Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

25 m2
33 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.881 kr.
1.881 kr.

Planløsningen fremgår også under Ungdomsboligtype 3, Den lille
2-rums bolig til enlige, da den med hems til sovefunktion og depot
også kan kategoriseres sådan.

40
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PLANTEGNINGER
LØSNING 3

Denne bolig, der er en kubikbolig, har toilet- og baderummet
placeret i facaden. Det giver mulighed for ét stort køkken-alrum.
Med en forøget rumhøjde kan der etableres sovehems både over
vådrumskernen samt i alrummet. På denne måde frigøres gulvarealet
til studieplads, sofagruppe, spisebord og andre funktioner, der
understøtter muligheden for besøg af gæster. Den ene hems kan
eksempelvis bruges i dagligdagen og den anden hems til gæster eller
til delebarnet.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

20 m2
27 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.539 kr.
1.539 kr.

Planløsningen fremgår også under Ungdomsboligtype 3, Den
lille 2-rums bolig til enlige, da den med hems til sovefunktion
også kan kategoriseres sådan.

UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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>> Målgruppen til denne boligtype er primært enlige, defineret som singler eller personer, der er i et forhold,
men ikke er samboende. Derudover forventes boligtypen hovedsageligt at være attraktiv for mænd og internationale studerende. <<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Blandt de studerende i boligerne udlejet gennem AKU-Aalborg
foretrækker 17 procent af de studerende en 1-rums bolig (Kuben
Management, 2014). Af spørgeskemaundersøgelsen med de
studerende i boligerne udlejet gennem AKU-Aalborg fremgår det,
at 14 procent efterspørger en 1-rums bolig med eget køkken og
bad.12 Tilsvarende gælder det for 12 procent af respondenterne i
spørgeskemaundersøgelsen med de internationale studerende.13

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer
og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.

På de afholdte workshops er det endvidere påpeget af “Det Internationale Kontor” ved Aalborg Universitet og “Den Internationale Afdeling” ved University College Nordjylland, at 1-rums boliger vil være
yderligere efterspurgt blandt de internationale studerende, såfremt
to personer må dele en sådan.

Indholdet i boligtypen stammer fra spørgeskemaundersøgelsen med
studerende fra boligerne udlejet af AKU-Aalborg. Der er i datasættet
tilføjet et filter, så det udelukkende er resultaterne for de studerende, der gerne vil bo i egen 1-rums bolig, der indgår i beskrivelsen
af boligtypen20. Da 99 procent af alle de, som gerne vil bo i egen
1-rums bolig, er enlige betyder det, at afsnittet stort set er baseret på
resultater for enlige studerende, der gerne vil bo i egen 1-rums bolig.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende bosat i boligerne
udlejet af AKU-Aalborg viser, at det næsten udelukkende er enlige,
der efterspørger denne boligtype – 99 procent af alle, der foretrækker boligtypen er enlige14. Vendes det om, viser undersøgelsen, at 16
procent af alle enlige foretrækker denne boligtype15.

Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov21 samt input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.

Målgruppen til denne boligtype er primært enlige, defineret som
singler eller personer, der er i et forhold, men ikke er samboende.
Derudover forventes boligtypen hovedsageligt at være attraktiv for
mænd og internationale studerende.

ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
Knap halvdelen af respondenterne, som foretrækker at bo i egen
1-rums bolig, har en månedlig indtægt efter skat på 5.000-5.999 kr.
og omkring en femtedel på 4.000-4.999 kr.

Der er en større andel af mænd end kvinder, der efterspørger
boligtypen. Ud af alle, som efterspørger denne boligtype, udgør
mænd 62 procent, og det på trods af, at der er en overvægt af
kvinder i undersøgelsen16.
Boligtypen er også efterspurgt blandt de internationale
studerende. Det gælder både de internationale studerende i
AKU-Aalborg-spørgeskemaundersøgelsen
og
deltagerne
i
spørgeskemaundersøgelsen blandt de internationale studerende.
Blandt de, der foretrækker boligtypen, er 12 procent, ifølge AKUSpørgeskemaundersøgelsen, internationale studerende17.
Af alle de internationale studerende i AKU-Spørgeskemaundersøgelsen foretrækker 15 procent deres egen 1-rums bolig, mens det samme
gælder for 23 procent af de enlige internationale studerende18. Af
alle de deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen med kun de internationale studerende, foretrækker 12 procent en 1-rums bolig, mens
det gælder for hele 45 procent af de enlige internationale studerende19.

Samtidig tilkendegiver godt halvdelen, at den samlede husleje for
boligen maksimalt må være på 2.000-2.999 kr. eksklusiv vand, varme
og el mv. og en fjerdedel, at den maksimalt må være på 3.000-3.999
kr. Samtidig svarer 15 procent, at den maksimalt må ligge i intervallet
1.000-1.999 kr.
Her anbefales det konkret, for at imødekomme de studerendes
ønsker og økonomiske råderum, at boliger af denne type etableres
med et areal og en udformning, så den månedlige husleje maksimalt
ligger omkring 2.000 kr. eksklusivt forbrug.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Nærværende boligtype er en 1-rums bolig og består dermed selvsagt
af kun et rum med eget køkken og bad. Over 75 procent af de, der
ønsker at bo i denne boligtype, prioriterer det højere at bo i egen
bolig frem for en delebolig, selv om det betyder, at huslejen er højere.
For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service”, på nær en mindre del af
servicefunktionerne, inde i boligen. De servicefunktioner som ligger
uden for boligen er det fælles vaskerum og overdækket cykelparkering. Bemærk desuden at funktionen socialt samvær også kan imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvorfor en mindre del
af funktionen socialt samvær i figuren er placeret uden for boligen.
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>>For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service”
i særdeleshed inde i boligen <<
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Inventar og komponenter i boligen
Hvad angår specifikke præferencer til boligens indretning og inventar,
der er krævet ved indflytning, er de studerende, der efterspørger den
lille 1-rums bolig, generelt mere nøjsomme end studerende generelt.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?

I BOLIGEN
SOVE

STUDERE

SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Areal og indretning
Det helt centrale ved boligtypen er altså, at der er tale om egen bolig
med køkken og bad. Da huslejen samtidig skal holdes relativt lav,
betyder det et mindre boligareal.
På trods af, at det er en 1-rums bolig, anbefales en effektiv indretning, hvor funktioner adskilles i boligen. Med et begrænset areal, er
det derudover vigtigt, at der er mulighed for forskellig anvendelse af
boligarealet, dog uden, at det er besværligt i en dagligdagsanvendelse, hvorfor det anbefales, at boligens rum er fleksible uden at faste
funktioner placeres oveni hinanden.
Køkken og bad
Af de studerende, der foretrækker denne boligtype, er det ikke vigtigt
for omkring halvdelen, hvorvidt køkkenet er i forbindelse med stuen
eller om det er et lukket køkken. Mens 32 procent i et vist omfang
foretrækker køkken i forbindelse med stue, ønsker kun 20 procent et
lukket køkken.
Samtidig har over halvdelen af de studerende, som foretrækker
boligtypen, præference for et lille badeværelse og mere plads i resten
af boligen frem for et stort badeværelse og mindre plads i resten af
boligen, hvilket kun 13 procent prioriterer.
For at imødekomme de studerendes boligefterspørgsel, anbefales
det, at boligerne etableres med relativt små badeværelser, så køkken
og værelse i stedet kan holdes relativt store. Da det ikke har betydning for mange, hvorvidt der er køkken i forbindelse med stuen eller
som et selvstændigt rum, anbefales det, at køkkenet etableres i åben
forbindelse med opholdsrummet, fordi arealet foran køkkenet derved
kan genbruges – altså anvendes som både køkkenareal og gangareal. Derfor er der i de tre forslag til planløsninger etableret køkken i
hel eller delvis åben forbindelse med opholdsrum.
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Komfuret er den mest essentielle komponent, der er et krav for 76
procent i denne gruppe. Herefter følger et køleskab, der er et krav for
66 procent. Væsentligt, men ikke essentielt, er at fryser, ovn og skabe
er installeret i boligen ved indflytning, hvilket henholdsvis 47 procent,
43 procent og 34 procent kræver.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
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5%
DEPOT

3%
EGEN ALTEN
EL. TERRASSE

76%

VASKEMASKINE

91%
7%
1%
OPVASKEMASKINE

89%
9%
1%
EGEN HAVE

Af mere luksuriøse komponenter er vaskemaskine i boligen, pulterrum/depotrum, egen altan/terrasse, opvaskemaskine og egen have.
Hver af disse er kun et krav for under 10 procent af respondenterne,
der foretrækker denne boligtype.
Som beskrevet ovenfor, er det i forbindelse med opførelsen af mindre
1-rums boliger helt centralt, at huslejen holdes lav. Derfor anbefales
det, at der i indretningen af boligen fokuseres på de essentielle komponenter, mens de ikke-essentielle, altså de luksuriøse og delvist de
væsentlige, komponenter undlades. Skal boligen billiggøres, betyder
det bl.a., at den oprettes uden altan/terrasse.

UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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På trods af at køleskab/fryser og komfur/ovn vil betyde højere
udgifter, både som engangsudgift og driftsmæssigt, er det et krav for
en stor andel af de, der ønsker at bo i en egen 1-rums bolig, at disse
komponenter er i boligen. Derfor anbefales det, at denne boligtype
opføres med disse komponenter/inventar.
Derudover anbefales det, at der i den lille 1-rums bolig er faste skabe
ved indflytning. Foruden at dette er et krav for godt en tredjedel af
de studerende, der gerne vil bo i boligtypen, underbygges relevansen
af opbevaringsplads i afsnittet ”Boligudbuddet og de studerendes
boligpræferencer” i delrapport 1.
ANBEFALINGER
– FÆLLESAREALER
De studerende, der gerne vil bo i egen 1-rums bolig, har ikke store
krav til fællesarealer tilknyttet boligen.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%

41%

1%

2%

1%

1%

59%
68%
79%

85%
36%

26%
12%
48%
5%
5%
2%
VASKERUM FESTTV-STUE / ELEVATOR
LOKALE AKTIVITETSRUM

18%
3%
FÆLLES
KØKKEN

83%
84%
14%
12%
3%
3%
FITNESS- LÆSESAL /
RUM GRUPPERUM

Vaskerum i tilknytning til eller i bygningen er et krav for knap halvdelen af de studerende, og er dermed det mest efterspurgte.
Henholdsvis elevator, fitnessrum, læsesal/grupperum og fælleskøkken er kun et krav for under 5 procent og angives samtidig som
værende ikke vigtigt for mellem 48-64 procent.
Et festlokale er et krav for 5 procent og vigtigt/meget vigtigt for 36
procent, men er samtidig mindre/ikke vigtig for 33 procent. Det er
ligeledes et krav for 5 procent, at der er fælles TV-stue/aktivitetsrum
og vigtigt/meget vigtigt for 26 procent. Hele 37 procent af de studerende, der foretrækker denne boligtype, oplever det som mindre/ikke
vigtigt med en fælles TV-stue/aktivitetsrum.
For de, der gerne vil bo i egen1-rums bolig, er der ikke mange og ikke
store krav til fællesarealer generelt. Som et tiltag til billiggørelsen af
boligtypen, anbefales det derfor, at der i bebyggelsen etableres fælles
vaskerum, men at fællesarealerne derudover minimeres til opførelsen
af et festlokale eller helt skæres væk.
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Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
70%
60%

62%
53%

50%
40%
30%

35%
27%

29%
22%

20%

19%
10%

10%
0%

MINDRE VIGTIGT/IKKE VIGTIGT
VED IKKE
1%

ANBEFALINGER
– UDEAREALER
I forhold til udearealer er de studerende, der efterspørger egen
1-rums bolig, ligeledes mere nøjsomme end de studerende generelt.
Her er der forskel på, hvordan forskellige udearealer og udendørs
faciliteter omkring boligen vægtlægges af de, der gerne vil bo i denne
boligtype.

OVERDÆKKET GRØNNE
CYKELPARKERING OMRÅDER

GRILLOMRÅDE

OPHOLDS- BILPARKEROMRÅDER
ING

FÆLLES
HAVE

MULTIBANE

Hele 62 procent tilkendegiver, at en overdækket cykelparkering har
betydning for, at de vælger en given ungdomsbolig, og det er dermed
det forhold i udearealet, der har størst betydning for de studerende.
Samtidig betyder tilstedeværelsen af grønne områder og opholdsområder, at henholdsvis 53 procent og 35 procent af de studerende vil
vælge en given bolig.
Af mindre betydning er bilparkering, grillområde og fælles have, som
kun har betydning for henholdsvis 29 procent 27 procent og 19 procent. Samtidig har tilstedeværelsen af en multibane betydning for
valg af bolig for 10 procent af gruppen.
Med afsæt i de beskrevne præferencer, kan det konkluderes, at
udearealer i form af grønne områder samt overdækket cykelparkering
er tilstrækkeligt, for at imødekomme behovene til udearealer hos de
studerende, der ønsker at bo i egen1-rums bolig. Derfor anbefales
det, at der ikke investeres meget i udearealerne tilknyttet denne
boligtype. Samtidig muliggør simple udearealer også driftsmæssige
besparelser.
ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Beliggenheden af 1-rums boligen er også af betydning for de studerende, der foretrækker denne boligtype. Dog foretrækker 62 procent
at deres bolig ikke har den bedste beliggenhed i byen mod, at husleje
er lavere – og for kun 21 procent er det vigtigere med den rigtige
beliggenhed selv om det betyder en højere husleje.
Igen er de studerende, der gerne vil bo i denne boligtype, mere
nøjsomme end de studerende generelt, hvor det for en større andel

er vigtigst med den rigtige beliggenhed med en højere husleje frem
for en lavere husleje og ikke den bedste beliggenhed.

ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT

Afstand til uddannelsessted og midtbyen
36 procent af de studerende, som efterspørger denne boligtype, er
villige til maksimalt at bruge 21-30 minutter på at komme til deres
uddannelsessted. 26 procent vil maksimalt bruge 15-20 minutter
herpå, mens 19 procent maksimalt vil bruge 10-14 minutter. Når
det kommer til transportmiddel, vil langt størstedelen - 86 procent
- gerne cykle fra boligen til uddannelsesstedet. Omkring halvdelen
vil gerne gå og det samme gør sig gældende for bus som transportmiddel.

Servicetilbud
En mulighed for at reducere boligudgiften er at reducere serviceniveauet i afdelingen. I den forbindelse prioriterer over halvdelen
af de studerende, der gerne vil bo i egen 1-rums bolig, at en vicevært sørger for al vedligeholdelse, mens en fjerdel af dem er villige
til at påtage sig nogle forpligtigelser såsom snerydning, trappevask,
græsslåning, hvis det betyder, at huslejen nedsættes. 19 procent er
neutrale i forhold til spørgsmålet.
Samtidig er kun godt 5 procent af dem i et vist omfang interesseret
i ekstra servicetilbud – eksempelvis madlavning og rengøring – hvis
det betyder en højere husleje, mens knap 80 procent foretrækker en
lavere husleje.

Mere konkret er det vigtigst for 60 procent, at bo tæt på uddannelsesstedet, selv om det ligger langt fra bymidten frem for at bo i
midtbyen langt fra uddannelsesstedet – og kun 27 procent prioriterer
at bo i bymidten selv om det er langt fra uddannelsesstedet.
Samtidig vil omkring halvdelen af de studerende, som foretrækker
denne boligtype, bo i et stille område uden for bycentrum frem for
i midtbyen med mulighed for støj fra trafik og bylivet generelt – for
en fjerdedel gør det modsatte sig gældende, mens forholdet ikke har
betydning for en fjerdedel.
Det anbefales således, at små 1-rums boliger til enlige hovedsageligt
opføres i nærheden af uddannelsessteder, men også gerne med andre beliggenheder, hvis det betyder, at huslejen kan holdes nede.
Nærområdet
Det er for 36 procent afgørende, at det er trygt at færdes i boligområdet dag og nat. I forhold til boligens nærområde følger herefter at
bo i nærheden af uddannelsesstedet, tæt på transportmuligheder og
tæt på dagligvarebutikker, hvilket gælder for henholdsvis 26 procent
25 procent og 20 procent.
For færre er det vigtigt at bo tæt på byens puls, ugeneret af støj fra
gade/trafik, i nærheden af grønne områder og tæt på fitnesscenter/
motionsmuligheder.
Beliggenhed i Aalborg
For 97 procent af de studerende, der gerne vil bo i egen 1-rums bolig,
spiller den konkrete beliggenhed en rolle. I en mere lokal kontekst
specifikt for Aalborg vil over halvdelen gerne bo i Midtbyen, knap
halvdelen vil gerne bo i Vejgaard og ligeledes vil knap halvdelen
gerne bo i Ø-gadekvarteret.
Godt en tredjedel vil gerne bo på AAU-Campus og knap en tredjedel gerne i Aalborg Øst. Herefter følger Vestbyen, hvor omkring en
fjerdedel er interesseret i at bo og Nørresundby Havnefront som 15
procent er interesserede i.

For 7 procent af de enlige studerende, der foretrækker en egen
1-rums bolig, er det attraktivt for deres valg af bolig, at der er en
madordning, hvor der er kostforplejning i et vist antal dage om ugen.
Med afsæt i ovenstående anbefales det, at de pågældende bygherrer overvejer muligheden for, at beboerne kan tilvælge forpligtigelser
mod en reduktion i huslejen. Derudover anbefales det, at der ikke
inkluderes ekstra servicetilbud og madordning som del af boligtilbuddet.
Udlejning og fleksibilitet
Lejekontrakten
Lovgivningsmæssigt er det tilladt, at to personer bor i en 1-rums
bolig, og begge parter står på lejekontrakten. Det er dog op til den
enkelte boligorganisation at afgøre, hvorvidt mere end én person har
mulighed for at stå på lejekontrakten.
Selv om målgruppen for denne ungdomsboligtype er enlige
studerende, der ønsker egen bolig med køkken og bad, og boligtypen
således er tiltænkt denne gruppe, anbefales det i indeværende
modelprogram, at den udlejende boligorganisation gør det muligt,
at to personer kan ansøge om at stå på lejekontrakten til en 1-rums
bolig.
Den respektive boligorganisation skal være opmærksom på, at
hvis en person flytter sammen med en anden, som bor i en almen
ungdomsbolig, kan vedkommende ikke komme på lejekontrakten
før vedkommende har haft folkeregisteradresse i boligen i to år.
Desuden skal der være tale om en fælles husstand, jævnfør § 74 i
Almenlejeloven. Herfra fremgår det, at såfremt parter, der i mindst 2
år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem
af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en bolig, der
har tjent som fælles bolig.
Det er særligt de internationale studerende, der gerne vil dele en
1-rums bolig med en ven/veninde eller partner.
UNGDOMSBOLIGTYPE 2 : DEN LILLE 1-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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UDEN FOR
BOLIGEN

SOCIALT
SAMVÆR

MADLAVNING

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN
I BOLIGEN
SOVE

STUDERE

SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Anbefalinger :
•
•
•
•
•
•
•
•

Månedlig husleje på maksimalt omkring 2.500 kr. eksklusivt forbrug.
Mindre 2-rums bolig med eget køkken og bad
Ingen indendørs fællesarealer
Fælles vaskerum
Udearealer med overdækket cykelparkering, grønne områder samt grill- og opholdsområder
Beliggenhed mellem midtbyen og uddannelsesstedet
Overvejelse af muligheden for tilvalg af forpligtelser mod reduktion af huslejen
Mulighed for, at to personer kan stå på lejekontrakten og bo i boligen på trods af det ekstra værelses størrelse og boligens mulige
kategorisering som 1-rums bolig

5

UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN
LILLE 2-RUMSBOLIG TIL ENLIGE
Rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014)
viser, at der for de enlige studerende – studerende, som bor alene – er stor
efterspørgsel på 2-rums boliger med eget køkken og bad.
Denne ungdomsboligtype er med sit reducerede areal tiltænkt enlige, der gerne
vil have deres egen 2-rums bolig med køkken og bad. Boligarealet er minimeret
– både det i boligen og det uden for boligen i form af fællesarealer, så boligudgiften kan holdes på et lavt niveau.
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PLANTEGNINGER
LØSNING 1

Denne planløsning er den mest komprimerede 2-rums bolig. Foruden
begrænset fællesareal er nettoarealet i boligen også komprimeret.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

30,5 m2
40 m2
387 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.280 kr.
1.893 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE

PLANTEGNINGER
LØSNING 2

Denne planløsning balancerer mellem at være en 1- og 2-rums bolig.
Sengen, eller sovefunktionen, er placeret i et minimalt værelse, der
mere har karakter af at være en alkove. På denne måde er der lukket
af til soveområdet. Dette opnås samtidig på en måde, hvor soveområdet ikke optager unødig mange kvadratmeter.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte:			

25 m2
34 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.938 kr.
1.938 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE

49

PLANTEGNINGER
LØSNING 3

Denne planløsning har vådrumskernen placeret i facaden, hvilket dels
giver mulighed for naturligt lys og luft til badeværelset og dels giver
et stort sammenhængende køkken-alrum.
Nettoareal:			28 m2
Bruttoareal: 			
38 m2
Boligstøtte: 			
367 kr.
Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.166 kr.
1.799 kr.

Uden alkove fremgår denne planløsning også under Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige.
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UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE

PLANTEGNINGER
LØSNING 3.1

Denne planløsning har vådrumskernen placeret ud mod en indelæggende gang, hvilket betyder at boligen kun får dagslys fra én side.
Det anbefales derfor, at vinduerne i facaden går til loft i kombination
med, at rumhøjden er så høj som muligt.
Bemærk bruttoarealet reduceres ved indelæggende gang. Herved
falder huslejen således at den studerende ikke længere er berettiget
til boligstøtte. Derved bliver den samlede boligudgift højere end
løsning 3.
Nettoareal: 			
28 m2
Bruttoareal: 			34,5m2
Boligstøtte: 			
0 kr.
Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.967 kr.
1.967 kr.

Uden alkove fremgår denne planløsning også under Ungdomsboligtype 2, Den lille 1-rums bolig til enlige.

ALKOVE

GANG

LEJLIGHED

UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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PLANTEGNINGER
LØSNING 4
Denne planløsning, der er en kubikbolig, udnytter muligheden for
at etablere ekstra rumhøjde. I det viste eksempel findes boligens
grundfunktioner, toilet-bad, køkken, sovehems og depot i ét
samlende rumele-ment. Resten af boligen er ét stort multifunktionelt
rum, der kan indtages efter individuelt behov og temperament, som
en New York-loftlejlighed.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte:			

25 m2
33 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.881 kr.
1.881 kr.

Planløsningen fremgår også under Ungdomsboligtype 2, Den lille
1-rums bolig til enlige, da den med hems til sovefunktion og hems
til depot, og ikke sovefunktion i et decideret ekstra rum, også kan
kategoriseres sådan.
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PLANTEGNINGER
LØSNING 5

Denne bolig, der er en kubikbolig, har toilet- og baderummet placeret i facaden. Det giver mulighed for ét stort køkken-alrum. Med en
forøget rumhøjde kan der etableres sovehems både over vådrumskernen samt i alrummet. På denne måde frigøres gulvarealet til
studieplads, sofagruppe, spisebord og andre funktioner, der understøtter, at der kommer gæster på besøg. Man kunne forestille sig, at
den ene hems bruges i dagligdagen og den anden hems til gæster
eller til delebarnet.
Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

20 m2
27 m2
0 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

1.539 kr.
1.539 kr.

Boligen fremgår også under Ungdomsboligtype 2, Den lille
1-rums bolig til enlige, da den med hems til sovefunktion, og
ikke sovefunktion i et decideret andet rum, også kan kategoriseres sådan.

UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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PLANTEGNINGER
LØSNING 6

Denne 2-rums bolig er et eksempel på den type ungdomsbolig, der
kan etableres i et fleksibelt råhus, jævnfør afsnittet ”En fleksibel
bygningskrop” i denne rapport. Boligen består af ét råhusmodul
og illustrerer den primære disponering med et adgangsbånd i form
af en altangang. Planløsningen består af to bånd med opholdsrum
omkring et bånd til vådrum. Altangangsbåndet spejles, på husets
modsatte side, med en altanzone.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

31 m2
41 m2
396 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.337 kr.
1.941 kr.

>> Af alle deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende i boligerne udlejet af AKU-Aalborg
er 51 procent enlige, der foretrækker egen 2-rums bolig27. Det betyder, at en 2-rums bolig til enlige er den
mest eftertragtende boligtype. <<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Blandt de studerende i boligerne udlejet gennem AKU-Aalborg
foretrækker 69 procent en 2-rums bolig (Kuben Management, 2014).
2-rums boligen er således den foretrukne boligform blandt de studerende. Der er der dog forskel på ønsker til 2-rums boligen afhængigt
af, hvorvidt den efterspørges af par eller af enlige. Denne boligtype er
en lille 2-rums bolig, der primært henvender sig til enlige. 63 procent
af alle enlige efterspørger egen 2-rums bolig22.

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer
og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.

Af alle deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende i boligerne udlejet af AKU-Aalborg er 51 procent enlige, der
foretrækker egen 2-rums bolig23. Det betyder, at en 2-rums bolig til
enlige er den mest eftertragtende boligtype.
Ud af de enlige, der efterspørger egen 2-rums bolig, er 81 procent
mellem 20-25 år, og der en næsten en ligelig fordeling mellem
kønnene, dog med en lille overvægt af kvinder, som udgør 55 procent
af de enlige, der foretrækker boligtypen24.
Der er kun 1 procent af de enlige, der foretrækker egen 2-rums bolig,
som er i gang med en ph.d.-uddannelse25. Derimod er over halvdelen - 53 procent - i gang med en bacheloruddannelse og hver femte
- 21 procent - er i gang med en kort eller mellemlang videregående
uddannelse26.
Boligtypen er i mindre grad efterspurgt blandt de internationale
studerende. Ud af samtlige internationale studerende i AKU-Spørgeskemaundersøgelsen er kun 27 procent enlige og foretrækker egen
2-rums bolig27. De internationale studerende udgør samtidig kun 6
procent af alle, der ønsker at bo i egen 2-rums bolig28. Spørgeskemaundersøgelsen, der kun er målrettet de internationale studerende, viser også, at 12 procent af de enlige internationale studerende
foretrækker deres egen bolig med 2 rum29.

Indholdet i ungdomsboligtype 3 er hentet fra spørgeskemaundersøgelsen med studerende fra boligerne udlejet af AKU-Aalborg.
Der er i datasættet tilføjet et filter, så det udelukkende er resultaterne
for de studerende, der er enlige og som ønsker at bo i egen 2-rums
bolig, der indgår i beskrivelsen af boligtypen30. Således er respondenterne, typen bygger på, defineret som personer, der i undersøgelsen
har svaret, at de gerne vil bo i egen bolig og gerne vil have to værelser i boligen samt enten er single, i forhold (men ikke samboende)
eller skilt/separeret.
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov31 samt input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.
ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
Godt en tredjedel af de enlige, der ønsker at bo i egen 2-rums bolig,
har en månedlig indtægt efter skat på 5.000-5.999 kr. Kun en
tiendedel har en indtægt på 4.000-4.999 kr., mens stort set ingen
har under 4.000 kr. Samtidig har næsten en femtedel en tilsvarende
indtægt på 6.000-6.999 kr. og en fjerdedel har en indtægt på 7.000
kr. eller derover.
Lige godt halvdelen af respondenterne i gruppen svarer, at den samlede husleje eksklusiv vand, varme og el mm. maksimalt må være på
3.000-3.999 kr. Lidt mere end en tredjedel er villige til maksimalt at
betale 2.000-2.999 kr. i husleje. Godt 5 procent vil maksimalt betale
under 2.000 kr., mens kun godt 8 procent er villige til at betale 4.000
kr. eller derover.
Her anbefales det konkret, for at imødekomme de studerendes ønsker
og økonomiske råderum, at boliger af denne type etableres med et
areal og en udformning, så den månedlige husleje ikke overstiger
2.500 kr. eksklusivt forbrug.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Nærværende boligtype er en mindre 2-rums bolig og består således
af en stue og ét rum samt køkken og bad. Knap 85 procent af de
studerende, der er enlige og foretrækker at bo i en 2-rums bolig, prioriterer i højere grad at bo i egen bolig med en højere husleje end at
bo på eget værelse med enten fælles køkken og/eller bad til en lavere
husleje. For kun knap 5 procent gør det modsatte sig gældende.
UNGDOMSBOLIGTYPE 3 : DEN LILLE 2-RUMS BOLIG TIL ENLIGE
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>> For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service” i særdeleshed
inde i boligen. <<

For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”,
”socialt samvær”, ”studere”og “service”, på nær en mindre del af
servicefunktionerne, inde i boligen. De servicefunktioner som ligger
uden for boligen er det fælles vaskerum og overdækket cykelparkering. Bemærk desuden, at funktionen socialt samvær også kan imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvorfor en mindre del
af funktionen socialt samvær i figuren er placeret uden for boligen.
UDEN FOR
BOLIGEN

MADLAVNING

UDEN FOR
BOLIGEN

SOCIALT
SAMVÆR
UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN
SOVE

STUDERE

UDEN FOR
BOLIGEN

Areal og indretning
Præferencen for at der er to rum i boligen, afspejler sig ligeledes i, at
75 procent foretrækker et lukket soveværelse frem for et soveværelse
i forbindelse med andre rum, mens den modsatte prioritering kun
gælder for 6 procent. Dermed er det således understreget, at de enlige, der ønsker en 2-rums bolig, generelt ønsker det ekstra værelse
som soveværelse.
Foruden at boligen skal indeholde en stue og et soveværelse, samt
eget køkken og bad, anbefales det, at boligen etableres med en
effektiv og samtidig fleksibel indretning, så boligens mindre areal
udnyttes optimalt. Dette dog uden, at de faste funktioner placeres
oveni hinanden.
Køkken og bad
Knap halvdelen af de studerende, som foretrækker egen 2-rums
bolig, er neutrale i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de ønsker
et køkken i forbindelse med stuen eller et lukket køkken. Af de to
muligheder foretrækker 36 procent et køkken i forbindelse med stue,
mens de resterende godt 20 procent foretrækker et lukket køkken.
For netop at udnytte boligarealet så effektivt som muligt anbefales
det dog, at der i boligtypen er køkken i åben forbindelse med opholdsrummet, fordi arealet foran køkkenet derved kan genbruges –
altså anvendes som både køkkenareal og gangareal. Derfor er der i
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Samtidig ønsker over halvdelen - 57 procent - et lille badeværelse,
hvis det betyder mere plads i resten af boligen. Kun en femtedel
foretrækker et stort badeværelse mod færre kvadratmeter i resten
af boligen og ligeledes er en femtedel af gruppen neutrale i forhold
til denne prioritering. Med afsæt i de præsenterede præferencer, anbefales det, at der i den lille 2-rums bolig til enlige er et mindre
badeværelse, så der skabes mere plads i resten af boligen.
Inventar i boligen
Hvad angår specifikke præferencer til boligens indretning og inventar,
der er krævet ved indflytning, er et komfur et krav for 84 procent af
de enlige, der foretrækker egen 2-rums bolig, hvorved det er den
komponent, der kræves af flest.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV

SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

planløsningerne etableret køkken i hel eller delvis åben forbindelse
med opholdsrum.
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Herefter følger kravet om et køleskab og en ovn, som er et krav for
70 procent. Væsentlig, men ikke essentielt, er derudover at fryser og
skabe er i boligen ved indflytning, hvilket henholdsvis 53 procent og
37 procent stiller krav om.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
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Af mere luksuriøse komponenter findes endvidere vaskemaskine i
boligen, pulterrum/depotrum, egen altan/terrasse som mellem fire
og 11 procent stiller krav om – og herefter opvaskemaskine og egen
have, der hver kun er et krav for under 2 procent af de af enlige, der
foretrækker egen 2-rums bolig.
Med komfur, køleskab og ovn som krævet af så stor en del af de enlige, der ønsker at bo i egen 2-rums bolig, anbefales det, at boligtypen
opføres med dette ved indflytning. Hertil kommer endvidere fryser og
skabe som fast inventar, der er væsentligt for gruppen. Relevansen af
opbevaringsplads understreges endvidere i afsnittet ”Boligudbuddet
og de studerendes boligpræferencer” i dette modelprogram.

overdækket cykelparkering størst betydning for de studerende,
idet tilstedeværelsen heraf for 68 procent har betydning for deres
boligvalg. For 45 procent, 42 procent og 40 procent har henholdsvis
grillområder, opholdsområder og bilparkering betydning for deres
boligvalg. Mindre vigtig er den fælles have og multibanen, der har
betydning for henholdsvis 26 procent og 15 procent.
Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
70%
60%

68%
58%

50%

Det anbefales, at de mindre 2-rums boliger etableres uden de mere
luksuriøse komponenter - altså vaskemaskine og opvaskemaskine,
pulterrum/depotrum samt egen altan/terrasse eller have. Dette vil
endvidere give anledning til en driftsmæssig gevinst.
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ANBEFALINGER
– FÆLLESAREALER
De studerende, der er enlige og gerne vil bo i egen 2-rums bolig, har
meget begrænsede krav til fællesarealerne tilknyttet deres bolig.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
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Det anbefales derfor, at der til den lille 2-rums bolig målrettet enlige er overdækket cykelparkering samt adgang til grønne områder.
Væsentligt er derudover grill- og opholdsområder. Fælles have samt
multibane kan ses som mere luksuriøse udearealer, hvorfor det anbefales at udelade disse i forbindelse med boligtypen, så huslejeudgifterne kan holdes nede.
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Godt halvdelen af de studerende kræver vaskerum i tilknytning til
eller i bygningen. Derudover er der under 4 procent, der stiller krav
til, at der er henholdsvis festlokale, elevator, TV-stue/aktivitetsrum,
fælles køkken, fitnessrum eller læsesal/grupperum som fællesarealer
tilknyttet boligen.
Med afsæt heri – og samtidig for at holde huslejen og de driftsmæssige udgifter nede – anbefales det således, at den lille 2-rums bolig
til enlige opføres med vaskerum som eneste indendørs fællesareal.
ANBEFALINGER
– UDEAREALER
Hvad angår vurderingen af forskellige udearealers attraktivitet
for de enlige studerende, som foretrækker egen 2-rums bolig, har

ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Beliggenheden har generelt lidt mindre betydning end huslejen for
de enlige studerende, der efterspørger egen 2-rums bolig. 51 procent
foretrækker en lavere husleje på bekostning af den rigtige beliggenhed. 19 procent er neutrale i forhold til dette prioriteringsspørgsmål,
mens 30 procent foretrækker en bedre beliggenhed selv om det betyder en højere husleje.
Afstand til uddannelsessted og midtbyen
46 procent af de, der efterspørger denne boligtype, vil maksimalt bruge 21-30 minutter i transporttid til at komme til uddannelsesstedet.
12 procent er villige til at bruge 31-40 minutter eller derover, mens
42 procent højst vil bruge 0-20 minutter herpå.
Når det gælder transportmiddel, vil 89 procent gerne cykle fra boligen
til uddannelsesstedet. 52 procent foretrækker at tage bussen, mens
en lidt mindre andel på 44 procent gerne vil gå.
40 procent vil hellere bo tæt på uddannelsesstedet end i midtbyen,
mens 42 procent hellere vil bo tæt på midtbyen i stedet for
uddannelsesstedet, og 18 procent er neutrale. Konkluderende er der
omtrent lige mange, der foretrækker at bo tæt på enten midtbyen
eller uddannelsesstedet.
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Samtidig foretrækker 38 procent at bo i midtbyen, hvor der er risiko
for støj fra trafik og bylivet generelt, frem for at bo i et roligt og stille
område uden for byen, mens 35 procent har den modsatte prioritering, og 27 procent er neutrale.

Samtidig er kun knap 2 procent af dem i et vist omfang interesseret
i ekstra servicetilbud – eksempelvis madlavning og rengøring – hvis
det betyder en højere husleje, mens knap 80 procent foretrækker en
lavere husleje.

Det anbefales således, at den lille 2-rums bolig til enlige hovedsageligt opføres med en beliggenhed mellem uddannelsesstedet og
bymidten.

For godt 5 procent af de enlige studerende, der foretrækker egen
2-rums bolig, er det af betydning for deres boligvalg, at der er en
madordning, hvor der er kostforplejning et vist antal dage om ugen.

Nærområdet
Det er for 35 procent afgørende, at det er trygt at færdes i boligområdet dag og nat. I forhold til boligens nærområde mener 24 procent,
at det er afgørende at bo i nærheden af transportmuligheder. Herefter følger at bo i nærheden af dagligvarebutikker, uddannelsesstedet
og tæt på byens puls, hvilket gælder for henholdsvis 23 procent, 19
procent og 18 procent.

Med afsæt i ovenstående anbefales det, at den respektive
boligorganisation overvejer muligheden for, at beboerne i denne
ungdomsbolig-type kan tilvælge forpligtigelser mod en reduktion af
huslejen. Med over 20 procent, der gerne påtager sig forpligtigelser,
og 20 procent, der er neutrale i forhold hertil, kan dette være en
mulighed for over 40 procent af de, der gerne vil bo i boligtypen.
Derudover anbefales det, at der i boligtilbuddet ikke inkluderes
ekstra servicetilbud og madordning.

Mindre vigtigt er det at bo i et område ugeneret af støj og trafik (7
procent), i nærheden af grønne områder (7 procent) og i nærheden
af fitnesscenter/motionsmuligheder (6 procent).
Beliggenhed i Aalborg
For de enlige studerende, der gerne vil bo i egen 2-rums bolig, spiller
den konkrete beliggenhed ligeledes en rolle. I en lokal kontekst specifikt for Aalborg vil 72 procent gerne bo i midtbyen. Derefter følger
Ø-gadekvarteret, hvor 59 procent gerne vil bo. 45 procent vil gerne
bo i Vejgaard. Herefter følger Vestbyen (33 procent), AAU-Campus
(26 procent), Aalborg Øst (18 procent) og Nørresundby Havnefront
(18 procent).
Der er kun en lille andel af de studerende, der foretrækker denne
boligtype, som vil bo i de resterende bydele i Aalborg og uden for
Aalborg by.
ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT
Servicetilbud
Idet egen 2-rums bolig er efterspurgt af enlige, er det interessant at
opstille et alternativ til den store og dyre 2-rums bolig. Derfor er det
relevant at undersøge, om de studerende, som efterspørger denne
boligtype, er villige til at påtage sig et større omfang af forpligtigelser,
f.eks. trappevask, snerydning mv., så huslejeniveauet kan reduceres.
I den forbindelse prioriterer over halvdelen (61 procent) af de studerende, der gerne vil bo i egen 2-rums bolig, at en vicevært sørger for
al vedligeholdelse, mens hver femte er villige til at påtage sig nogle
forpligtigelser såsom snerydning, trappevask, græsslåning, hvis det
betyder, at huslejen nedsættes. Ca. hver femte er neutrale i forhold til
prioriteringsspørgsmålet.
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Udlejning og fleksibilitet
Lejekontrakten
Selv om målgruppen for denne ungdomsboligtype er enlige studerende – altså studerende der bor alene – der ønsker egen bolig
med køkken og bad, anbefales det i indeværende modelprogram, at
den udlejende boligorganisation gør det muligt, at to personer kan
ansøge om at stå på lejekontrakten til denne mindre 2-rums bolig.
På trods af det ekstra værelse i denne mindre 2-rums bolig er lille
anbefales det derfor, at boligen kategoriseres som en 2-rums bolig
af den udlejede boligorganisation eller at den udlejede boligorganisation gør det muligt, at to personer kan ansøge om at stå på æejekontrakten til boligen.
Den pågældende boligorganisation skal være opmærksom på, at
hvis en person flytter sammen med en anden, som bor i en almen
ungdomsbolig, kan vedkommende ikke komme på lejekontrakten før
vedkommende har haft folkeregisteradresse i boligen i to år. Desuden
skal der være tale om en fælles husstand, jævnfør § 74 i Almenlejeloven. Herfra fremgår det, at såfremt parter, der i mindst 2 år har
haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af dem
der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en bolig, der har tjent
som fælles bolig.
Det er særligt internationale studerende, der gerne vil dele en bolig
med en ven/veninde eller partner. En anden mulighed er, at et
par - ikke udelukkende internationale studerende - bosætter sig i
indeværende boligtype.
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Anbefalinger :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månedlig samlet husleje, der skal deles af to personer, skal ikke overstige omkring 3.500 kr. ekskl. forbrug
Større 2-rums bolig med eget køkken og bad
Evt. mulighed for opførelse med depotrum og forberedelse til vaskemaskine
Ingen indendørs fællesarealer
Fælles vaskerum
Udearealer med overdækket cykelparkering, bilparkering, grønne områder samt grill- og opholdsområder
Beliggenhed i et roligt område og tæt på uddannelsesstedet
Overvejelse af muligheden for tilvalg af forpligtelser mod reduktion af huslejen
Opføres eventuelt som almen familiebolig med fortrinsret til studerende

6

UNGDOMSBOLIGTYPE 4 : DEN
STORE 2-RUMS BOLIG TIL PAR
Målgruppen til denne boligtype er primært par. Boligtypen er en stor 2-rums
bolig, der med sin størrelse er ideel at dele for et par, samboende eller gifte.
Af rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014)
fremgår det, at der særligt hos de studerende, der bor sammen med en partner,
er en stor efterspørgsel på større 2-rums boliger med eget køkken og bad.
Boligtypen er tiltænkt par og indrettet ud fra optikken om, at huslejen, på
trods at der er tale om en større 2-rums bolig, kan holdes på et relativt lavt
niveau, da der er to til at dele huslejen.
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PLANTEGNINGER
LØSNING 1

Denne planløsning er en lidt større 2-rums bolig. Den bryder dog
grænsen for støttet byggeri og skal derfor kategoriseres som en almen familiebolig. Det betyder også, at den har en størrelse, hvor den
også vil kunne fungere som en STAY-bolig. Bemærk at boligtypen
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kan spejlvendes.
Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

49 m2
64 m2
738 kr.

Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

4.444 kr.
3.706 kr.

Husleje pr. person
(delt på to personer): 		

1.853 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 4 : DEN STORE 2-RUMS BOLIG TIL PAR
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PLANTEGNINGER
LØSNING 2

Denne planløsning er en meget optimeret bolig, der trods et minimum af kvadratmeter tilbyder en 2-rums bolig, der kan fungere som
en bolig til par. For at skabe en mere flydende sammenhæng og rumoplevelse er der et åbent dørhul uden dør mellem stue og køkken
og en skydedør mellem køkken og soveværelse.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

39 m2
49,5 m2
479 kr.

Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.822 kr.
2.343 kr.

Husleje pr. person
(delt på to personer): 		

1.172 kr.

UNGDOMSBOLIGTYPE 4 : DEN STORE 2-RUMS BOLIG TIL PAR
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PLANTEGNINGER
LØSNING 3

Omdrejningspunktet for denne planløsning er dels den centralt beliggende toilet-baderumskerne, der giver mulighed for to adskilte værelser, samt muligheden for, at der kan etableres en sammenhængende
funktionsvæg, der - alt efter det specifikke behov - kan programmeres med garderobe- og opbevaringsplads, køkken og studieplads.
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Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

35 m2
46 m2
445 kr.

Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.622kr.
2.177 kr.

Husleje pr. person
(delt på to personer): 		

1.089 kr.

PLANTEGNINGER
LØSNING 4

Denne bolig, der er en kubikbolig, er organiseret omkring det indeliggende toilet og baderumskerne, der opdeler boligen i to rum. Med en
forøget rumhøjde kan der etableres sovehems i begge rum. På denne
måde frigøres gulvarealet til studieplads, sofagruppe, spisebord og
andre funktioner, der understøtter besøg. Den ene hems kan for eksempel bruges i dagligdagen og den anden hems til gæster eller til
delebarnet. Med den øgede loftshøjde og dermed mulighed for hems,
kan boligen, trods det lille gulvareal, alligevel deles af et par.
Nettoareal: 			
31,5 m2
Bruttoareal: 			
40,5 m2
Boligstøtte: 			
392 kr.
Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

2.309 kr.
1.917 kr.

Husleje pr. person

UNGDOMSBOLIGTYPE 4 : DEN STORE 2-RUMS BOLIG TIL PAR
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>> Af samme spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at 57 procent af alle dem, der bor med en partner,

efterspørger egen 2-rums bolig38. Derudover har 6 procent af dem, der bor med en partner og foretrækker
egen 2-rums bolig, et barn eller flere børn. <<

MÅLGRUPPE
(delt på to personer): 		
959 kr.
Blandt de studerende i boligerne udlejet gennem AKU-Aalborg
foretrækker 69 procent en 2-rums bolig (Kuben Management, 2014),
men 65 procent af alle studerende foretrækker egen 2-rums bolig32.
De studerende, der er gift eller samboende og samtidig efterspørger
en egen 2-rums bolig, udgør 11 procent af alle deltagerne i
spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende i boligerne udlejet
gennem AKU-Aalborg33.
Af samme spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at 57 procent af
alle dem, der bor med en partner, efterspørger egen 2-rums bolig34.
Derudover har 6 procent af dem, der bor med en partner og foretrækker egen 2-rums bolig, et barn eller flere børn. Med kun 3 procent af
de studerende generelt, som har børn, svarer det til at 23 procent af
alle, der har børn, bor med en partner og gerne vil bo i egen 2-rums
bolig35.
De, der efterspørger denne boligtype, er generelt lidt ældre end den
gennemsnitlige studerende, da 24 procent er over 25 år, mens det
ellers kun gælder for 17 procent af alle respondenterne36. Dette afspejler sig også i, at 12 procent er ph.d.-studerende, mens det kun
gælder for 3 procent generelt37.
Ud af de studerende, der bor med en partner og foretrækker egen
2-rums bolig, er knap hver fjerde international studerende38 .

ANBEFALINGER
Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.
Indholdet i boligtypen er primært formuleret på baggrund af
spørgeskemaundersøgelsen blandt studerende i boligerne udlejet
af AKU-Aalborg. Der er foretaget en kørsel i datasættet, så det
udelukkende er resultaterne for de studerende, der har svaret, at de
gerne vil bo i egen 2-rums bolig og at de er gift eller samboende, der
indgår i beskrivelsen af boligtypen49.
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov40 samt input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.
ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
Knap halvdelen (44 procent) af dem, der bor med en partner og
ønsker at bo i egen 2-rums bolig, har en samlet husstandsindkomst
på 10.000 kr. eller derover efter skat. Samtidig er den tilsvarende
indtægt for knap en fjerdedel (24 procent) på 8.000-9.999 kr. Kun 7
procent har en samlet månedlig indtægt på under 5.000 kr.
Samtidig med en generel høj indkomst er knap halvdelen af gruppen
villige til at betale maksimalt 3.000-3.999 kr. i samlet husleje (ekskl.
vand, varma og el), med deres partner. Godt en femtedel vil maksimalt betale 1.000-2.999 kr., mens de resterende knap 30 procent
maksimalt vil betale 5.000-6.999 kr.
Sammenlignet med den relativt høje husstandsindkomst har de studerende par, der foretrækker egen 2-rums bolig, således en relativ lav
grænse for, hvad de maksimalt vil betale i husleje. I denne boligtype
spiller huslejeudgiften således også en væsentlig rolle.
Her anbefales det konkret, for at imødekomme de studerendes ønsker,
at boliger af denne type etableres med et areal og en udformning, så
den månedlige husleje ikke overstiger 3.500 kr. eksklusivt forbrug.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Boligtypen er en 2-rums bolig, og indeholder en stue og ét rum samt
køkken og bad. 84 procent af de studerende, der bor med en partner
og foretrækker en 2-rums bolig, 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.
For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”so-
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>> For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service” i særdeleshed inde i boligen. <<

cialt samvær”, ”studere” og “service”, på nær en mindre del af
servicefunktionerne, inde i boligen. De servicefunktioner som ligger
uden for boligen er det fælles vaskerum, bilparkering og overdækket
cykelparkering. Bemærk desuden, at funktionen socialt samvær også
kan imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvorfor en
mindre del af funktionen socialt samvær i figuren er placeret uden
for boligen.
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BOLIGEN
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resten af boligen end et stort badeværelse og færre kvadratmeter
i resten af boligen. Det modsatte gør sig gældende for godt en
femtedel af de studerende, mens en lige så stor andel er neutrale i
forhold til denne prioritering.
Med afsæt i ovenstående præferencer, anbefales det, at størstedelen
af 2-rums boligerne til par opføres med et mindre badeværelse. Da
der ikke er overvægt i præferencerne for indretningen af køkkenet,
anbefales det, at boligtypen opføres enten som en 2-rums bolig med
lukket køkken eller som en 2-rums med køkken i forbindelse med
stuen.
For dog at udnytte boligarealet så effektivt som muligt, er der, i de
præsenterede planløsninger indledningsvist i afsnittet, indarbejdet et
køkken i åben eller delvis åben forbindelse med opholdsrummet, så
der skabes en mere flydende sammenhæng og rumoplevelse. I nogle
tilfælde betyder den åbne forbindelse endvidere, at arealet foran
køkkenet kan genbruges, altså anvendes som både køkkenareal og
gangareal.
Inventar og komponenter i boligen
De studerende, der bor med en partner og efterspørger egen 2-rums
bolig, har generelt større krav til, hvilke komponenter og inventar, der
skal være i boligen ved indflytning sammenlignet med de studerende, der efterspørger egen 1-rums bolig og de enlige studerende, der
efterspørger egen 2-rums bolig.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV

Areal og indretning
Ønsket om at have to rum i boligen, afspejler sig i at langt størstedelen
(84 procent) af dem, der foretrækker nærværende boligtype, prioriterer
et lukket soveværelse højere end et soveværelse i forbindelse med
andre rum. Samtidig er 13 procent neutrale i forhold til spørgsmålet,
og stort set ingen har den modsatte prioritering.
På trods af at denne boligtype er lidt større arealmæssigt end 2-rums
boligen til enlige, anbefales det stadig, at den etableres med en effektiv indretning med mulighed for fleksible løsninger. Dette dog uden,
at de faste funktioner placeres oveni hinanden.
Køkken og bad
Knap 40 procent af de studerende, der fortrækker at bo i ungdomsboligtypen, er neutrale i forhold til, hvorvidt det er vigtigst med køkken i forbindelse med stuen eller et lukket køkken. Samtidig med at
godt en tredjedel foretrækker førstnævnte, er der en lidt færre, der
foretrækker et lukket køkken.
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Igen er komfuret den mest essentielle komponent og et krav for 88
procent af de studerende. Næstefter følger ovn og køleskab, der er et
krav for henholdsvis 77 procent og 66 procent. Væsentligt, men ikke
essentielt, er derudover tilstedeværelsen af fryser og skabe, hvilket
henholdsvis godt halvdelen og knap halvdelen af gruppen stiller krav
om tilstedeværelsen af i boligen ved indflytning.

Ud af de par, der foretrækker egen 2-rums bolig, er det vigtigere for
57 procent, at der i boligen er et lille badeværelse og mere plads i
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Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
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Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
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Af mere luksuriøse komponenter er endvidere vaskemaskine i boligen
og pulterrum eller depot, der er et krav for henholdsvis 16 procent og
12 procent af de studerende i gruppen. Egen altan/terrasse, opvaskemaskine og egen have kræves hver især af under 6 procent.

Godt halvdelen stiller krav til, at der er vaskerum i tilknytning til boligen. Herefter følger elevator, som er et krav for godt 8 procent. Kun
op til 6 procent kræver derudover henholdsvis festlokale, TV-stue
eller aktivitetsrum, fælles køkken, fitnessrum og læserum/grupperum.

Da komfur, ovn og køleskab ved indflytning kræves af så stor en andel af par, der gerne vil bo i en 2-rums bolig, anbefales det, at boliger
af denne type opføres med dette som en fast del af boligen. Hertil
kommer endvidere fryser og skabe som fast inventar, der er væsentligt for gruppen. Relevansen af opbevaringsplads understreges endvidere i afsnittet ”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer”
i denne rapport.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at 2-rums boliger
til par opføres med fælles vaskeri i tilknytning til boligen, men derudover uden fællesarealer, da det ikke er et krav for dem, boligen er
tiltænkt. Det betyder videre husleje- og driftsmæssige besparelser.

Foruden disse komponenter anbefales det, at den respektive bygherre
i projektudviklingsfasen overvejer, hvorvidt boligen skal opføres med
forberedelse til vaskemaskine og eventuelt med depotrum, da en forholdsvis stor andel af de studerende ligeledes stiller krav hertil.
Derudover anbefales det, at boligtypen ikke indeholder de mere luksuriøse komponenter, herunder opvaskemaskine, egen altan eller terrasse og have, da disse kun kræves af små andele af de studerende,
der foretrækker at bo i denne boligtype.
ANBEFALINGER
– FÆLLESAREALER
Hvad angår fællesarealer, har de, der bor med en partner og ønsker
egen 2-rums bolig, ikke store krav.

ANBEFALINGER
– UDEAREALER
Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
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For 62 procent at de studerende, der bor med en partner og gerne vil
bo i egen 2-rums bolig, har det betydning for valg af bolig, at der er
overdækket cykelparkering tilknyttet boligen. For en andel på samme
størrelse, har det betydning, at der er grønne områder, mens det for
godt halvdelen har betydning, at der er adgang til bilparkering.
Væsentligt, men lidt mindre efterspurgt, er grillområde, opholdsområder og fælleshave, hvilket kun har betydning for boligvalget for
henholdsvis 37, 36 og 30 procent. For færrest (11 procent) er multibanen vigtig for valg af bolig.
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Det anbefales, at 2-rums boligen til par kun opføres med de essentielle og væsentlige udearealer, da målet er at billiggøre boliger
af denne type, ligesom det gælder generelt for boligtyperne. Dermed
anbefales det, at nærværende boligtype opføres med overdækket
cykelparkering, bilparkering, grønne områder samt grill- og opholdsområder, mens multibane undlades. I begrænset omfang kan fælles
haver anlægges.
ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
En lav husleje betyder mere end beliggenheden for studerende, der
bor med en partner og gerne vil bo i egen 2-rums bolig. 57 procent vil
gerne bo billigere, selv om boligen ikke har den bedste beliggenhed
i byen. 24 procent har den modsatte prioritering, mens 20 procent
er neutrale.
Afstand til uddannelsessted og midtbyen
Ud af dem, der gerne vil bo i nærværende boligtype, vil en andel på
43 procent maksimalt bruge 21-30 minutter på at komme fra deres
hjem til uddannelsesinstitutionen. Hver fjerde vil maksimalt bruge
15-20 minutter, mens 19 procent højst vil benytte 10-14 minutter.
Der er kun 10 procent, der ønsker at bruge 31 minutter eller mere
i transporttid og en meget lille andel, som maksimalt vil bruge 0-9
minutter.
Desuden vil 84 procent helst cykle til og fra uddannelsesstedet, mens
56 procent helst vil tage bussen og 44 procent helst vil gå. 16 procent vil helst bruge bilen, mens 7 procent helst vil tage toget.
For halvdelen gælder det, at de hellere vil bo tættere på uddannelsesstedet, selv om det ligger længere fra centrum frem for at bo i
centrum, selv om det ligger langt fra uddannelsesstedet. 31 procent
prioriterer det modsatte, mens 19 procent er neutrale.
Samtidigt vil 44 procent hellere bo i et stille og roligt område uden
for bycentrum end i midtbyen med mulighed for støj fra trafik og
bylivet generelt. En tredjedel har den modsatte prioritering og 23
procent er neutrale i forhold til spørgsmålet.
Med afsæt i ovenstående ses det, at de studerende, der bor med
en partner og gerne vil bo i egen 2-rums bolig i høj grad har de
samme præferencer til beliggenhed af deres bolig som de studerende, der bor med en partner og gerne vil bo i egen 3-rums bolig.
Altså foretrækker parrene at bo på tæt på uddannelsesstedet frem
for midtbyen og i et stille og roligt område, og det anbefales derfor,
at de store 2-rums boliger til par opføres der.
Nærområdet
For 44 procent er det afgørende, at det er trygt at færdes i boligområdet dag og nat. Dermed er boligtypen den type, hvor tryghed er

afgørende for den største andel, sammenlignet de øvrige ungdomsboligtyper i modelprogrammet.

Herefter følger, at der er gode transportmuligheder, hvilket er afgørende
for 29 procent. Herefter, at bo i nærheden af dagligvarebutikker (23
procent), tæt på uddannelsesstedet (19 procent) og tæt på byens
pulserende liv (14 procent) med caféer, butikker m.m.
For kun 10 procent er det afgørende, at bo i et område ugeneret af
støj og trafik; 8 procent vil bo i nærheden af grønne områder/parker,
mens 4 procent vil bo i nærheden af fitnesscenter/motionsmuligheder.
Beliggenhed i Aalborg
Med Aalborg som specifik kontekst, er den mest eftertragtede beliggenhed for gruppen af studerende, der bor med en partner og gerne
vil bo i en 2-rums bolig, midtbyen, hvor 59 procent gerne vil bo.
Herefter følger Ø-gadekvarteret (45 procent), Vejgaard (42 procent),
AAU-Campus (32 procent), Aalborg Øst (27 procent), Vestbyen (24
procent). Færre vil gerne bo på Nørresundby havnefront (22 procent),
i Hasseris (14 procent), Lindholm (11 procent) og Gug (10 procent).
Sammen med de studerende, der bor med en partner og gerne vil
bo i egen 3-rums bolig, er de studerende, der bor med en partner og
gerne vil bo i egen 2-rums bolig, således dem, hvor de største andele
gerne vil bo i Aalborg Øst, når der sammenlignes med målgrupperne
for de øvrige boligtyper i indeværende modelprogram.
ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT
Servicetilbud
59 procent af de studerende, der bor med en partner og ønsker at bo
i egen 2-rums bolig fortrækker at en vicevært sørger for al vedligeholdelse. Samtidig er hver fjerde villig til at påtage sig nogle forpligtigelser såsom eksempelvis snerydning, trappevask, græsslåning, hvis
det betyder, at huslejen nedsættes, mens 17 procent er neutrale i
forhold til denne prioritering.
For kun 5 procent er en madordning, hvor der tilbydes kostforplejning
et antal dage om ugen, attraktivt for deres boligvalg. Ligeledes er der
kun 6 procent, der prioriterer ekstra servicetilbud (f.eks. madordning
og rengøring) højere end en lavere husleje.
Med 25 procent, der finder det vigtigere med forpligtigelser
for nedsættelse af huslejen end en vicevært, der sørger for al
vedligeholdelse, og 17 procent, der er neutrale i forhold til denne
prioritering, er der i alt 42 procent for hvem dette kan være en
mulighed.
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Derfor anbefales det, at den pågældende bygherre overvejer
muligheden for, at beboerne kan tilvælge forpligtigelser mod en reduktion af huslejen. Derudover er det en anbefaling, at boligtypen
opføres uden madordning og andre ekstra servicetilbud.
Udlejning og fleksibilitet
Lejekontrakten
Målgruppen for denne ungdomsboligtype er studerende som bor
med en partner og derfor anbefales det i indeværende modelprogram, at den udlejende boligorganisation gør det muligt og let for to
personer at ansøge om og sammen stå på lejekontrakten til denne
2-rums bolig.
Desuden skal der være tale om en fælles husstand, jævnfør § 74 i
Almenlejeloven. Herfra fremgår det, at såfremt parter, der i mindst 2
år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem
af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en bolig, der
har tjent som fælles bolig.
En familiebolig med fortrinsret for studerende
I den ene planløsning skitseret for denne boligtype overskrides den
lovbestemte grænse på 50 m2 for almene ungdomsboliger. Det betyder,
at boligtypen ikke kan kategoriseres som en almen ungdomsbolig,
men i stedet må kategoriseres som en almen familiebolig.
Ifølge By og Bolig Ministeriets Vejledning om fleksible
udlejningsregler og beboermaksimum (2001) er det muligt at
lave fleksible udlejningsregler for almene familieboliger, så særlige
grupper af boligsøgende kan tilgodeses, hvis blot der i forbindelse
med fortrinsretten ikke er tale om diskrimination.
For netop at kunne tilbyde boligtypen som en af fremtidens almene
ungdomsboliger anbefales det, at boligtypen opføres som en familiebolig med fortrinsret til studerende.
For at imødekomme Aalborg Kommunes STAY-strategi jævnfør
afsnittet ”Den lokale kontekst kontra nationale forhold” i indeværende modelprogram og dermed Aalborg Kommunes ønske om i højere
grad at fastholde de studerende efter endt uddannelse, er det med
kategoriseringen som familiebolig endvidere muligt for de studerende, der bor i en familiebolig, at blive boende efter end uddannelse.
Denne fordel vil også gøre sig gældende i de øvrige uddannelsesbyer
i Danmark.
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Mere luksuriøse 3-rums boliger med en samlet månedlig husleje, der skal deles af to personer, på maksimalt 5.000 kr. ekskl.
forbrug.
3-rums bolig med stue og to værelser samt eget køkken og bad
Evt. mulighed for opførelse med depotrum og forberedelse til vaskemaskine
Ingen indendørs fællesarealer
Fælles vaskerum
Relativt stort fokus på udearealer tilknyttet boligen
Udearealer med bilparkering, overdækket cykelparkering, grønne områder samt grill- og opholdsområder
Beliggenhed i et roligt område og tæt på uddannelsesstedet
Overvejelse af muligheden for tilvalg af forpligtelser mod reduktion af huslejen
Opføres som almen familiebolig med fortrinsret til studerende

7

UNGDOMSBOLIGTYPE 5 : 3-RUMS BOLIGEN TIL PAR (MED BØRN)
Rapporten Fremtidens almene ungdomsbolig (Kuben Management, 2014) viser, at en del af de studerende også efterspørger 3-rums boliger. Det gælder særligt de studerende, som
bor sammen med en partner.
Denne ungdomsboligtype i modelprogrammet er især tiltænkt
studerende, der bor med en partner og derudover særligt par
med børn - størrelsen og antallet af værelser taget i betragtning.
Det er en boligtype, der på nuværende tidspunkt, grundet størrelsen, kun tilbydes som almen familiebolig og ikke som almen
ungdomsbolig.
Boligtypen er tiltænkt par og indrettet ud fra optikken om, at
huslejen, på trods at der er tale om en større 3-rums bolig, kan
holdes på et relativt lavt niveau, da der er to til at dele huslejen.
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PLANLØSNING 1
Denne 3-værelses bolig på 50 m2, brutto, tager udgangspunkt i et
gennemgående entré/køkken-alrum der spænder på tværs af bygningskroppen. Dette rum indeholder en entré med garderobeplads, et
reelt køkken, spiseplads til mindst 4 samt et lille sofaarrangement.
Parallelt med dette rum er der adgang til både et rummeligt
badeværelse samt to små soveværelser. Soveværelserne er optimeret
med plads til både en dobbeltseng samt et areal der både kan møbleres som skabsvæg såvel som studieplads.

Netto: 			
Brutto: 			
Boligstøtte: 		

36 m²
50 m²
465 kr.

Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:
(fratrukket boligstøtte):

2.850 KR.
2.385 kr.

Husleje pr. person (delt på to personer): 1.193 kr.
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PLANLØSNING 2
Denne planløsning er en 3-rums bolig, der med sit store areal bryder med rammerne for at være en almen ungdomsbolig, og derfor
skal kategorises som en almen familiebolig. Planløsningen er et
eksempel på en par-, familie- eller STAY-bolig, der kan etableres i
et fleksibelt råhus jævnfør afsnittet ”En fleksibel bygningskrop” i
indeværende rapport. Planløsningen består af to moduler og illustrerer den primære disponering med et adgangsbånd i form af en
altangang. Boligen består af to bånd med opholdsrum omkring et
bånd til vådrum. Altangangsbåndet spejles, på husets modsatte side,
med en altanzone.

Nettoareal: 			
Bruttoareal: 			
Boligstøtte: 			

65 m2
81 m2
934 kr.

Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el :		
(fratrukket boligstøtte): 		

5.624 kr.
4.691 kr.

Husleje pr. person
(delt på to personer): 		

2.346 kr.
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>> Ud af de studerende fra AKU-Spørgeskemaundersøgelsen, som bor med partner, ønsker 39 procent
at have tre værelser eller flere <<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Ud af de studerende, der bor i boliger udlejet gennem AKU-Aalborg
og som foretrækker deres egen bolig med tre værelser eller flere,
bor 62 procent med en partner og 14 procent har børn. Det hænger
sammen med, at en fjerdedel af dem er ældre end 25 år41.

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer
og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.

Derudover er 14 procent af de, der ønsker egen 3-rums bolig, internationale studerende og 64 procent er kvinder42.
Ud af de studerende fra AKU-Spørgeskemaundersøgelsen, som bor
med en partner, ønsker 39 procent at have tre værelser eller flere
(Kuben Management, 2014).

Typen er baseret på en analyse af resultaterne med studerende fra
boligerne udlejet af AKU-Aalborg, der har svaret, at de gerne vil bo i
egen bolig og have tre eller flere værelser i boligen43.
Da nærværende boligtype med sin store størrelse, både hvad angår antal værelser og areal, henvender sig til par, burde typen være
baseret på analyser af de studerende, der bor med en partner og som
foretrækker egen bolig med tre eller flere værelser. Denne gruppe
er imidlertid relativt lille og for lille til at lave krydstabeller og andre
detaljerede statistiske analyser, hvorfor anbefalingerne er baseret på
analyser med alle studerende, der gerne vil bo i egen bolig og gerne
vil have tre værelser eller flere. Ud af disse bor størstedelen dog med
en partner (over 60 procent).
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov44 samt input modtaget på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.
ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
De studerende, der efterspørger egen 3-rums bolig, har generelt en
højere samlet månedlig indtægt efter skat end de studerende, der bor
i boligerne udlejet af AKU-Aalborg generelt. Dette skyldes bl.a., at en
eventuel samboende partners indtægt er medregnet i den samlede
månedlige indtægt.
En tredjedel af respondenterne, der efterspørger boligtypen, har en
månedlig indtægt på 10.000 kr. eller derover. 21 procent har en indtægt på mellem 6.000-8.999 kr. Samtidig har 12 procent en månedlig ind-tægt på mellem 5.000-5.999 kr., mens en lige så stor andel
har en månedlig indtægt på mellem 9.000-9.999 kr.
Selv om en tredjedel af de studerende som foretrækker egen 3-rums
bolig, har en månedlig indtægt på 10.000 kr. eller derover, vil kun
42 procent, alene eller sammen med en eventuel partner, maksimalt
betale mellem 3.000-3.999 kr. om måneden i husleje ekskl. vand,
varme og el mv.
En femtedel vil maksimalt betale mellem 2000-2.999 kr., mens en
andel på samme størrelse maksimalt vil betale mellem 4.000-4.999
kr. om måneden i husleje. Kun 9 procent af respondenterne vil betale
5.000 kr. eller derover i månedlig husleje.
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>> For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service” i
særdeleshed inde i boligen. <<

Det vil være en meget vanskelig opgave at holde huslejen på denne
boligtype, som er en 3-rums bolig, under 4.000 kr. ekskl. forbrug
om måneden. Desuden vil boligen, grundet det faktum at den må
opføres som en familiebolig, ikke udløse ungdomsboligbidrag.
Boligtypen må i stedet betragtes som et mere luksuøst alternativ
til Ungdomsboligtype 4, Den store 2-rums bolig til par, og det
anbefales, at den månedlige husleje på boligtypen ikke overskrider
5.000 kr. ekskl. forbrug. Dermed anbefales det, at huslejen pr. person,
hvis et par bor sammen i boligen, ikke overstiger 2.500 kr. eksklusivt
forbrug.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Boligtypen er en 3-rums bolig og består således af en stue og to rum
samt køkken og bad. 86 procent af de studerende, som foretrækker
denne boligtype 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.
For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og “service”, på nær en mindre del af
servicefunktionerne, inde i boligen. De servicefunktioner som ligger
uden for boligen er det fælles vaskerum, bilparkering og overdækket
cykelparkering. Bemærk desuden, at funktionen socialt samvær også
kan imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvorfor en
mindre del af funktionen socialt samvær i figuren er placeret uden
for boligen.

MADLAVNING

UDEN FOR
BOLIGEN

SOCIALT
SAMVÆR
UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN
SOVE

57 procent foretrækker et lille badeværelse og mere plads i resten af
boligen, mens 23 procent foretrækker et stort badeværelse og færre
kvadratmeter i resten af boligen. En femtedel er neutrale i forhold til
prioriteringen. Det betyder, at 77 procent enten foretrækker et lille
badeværelse eller er neutrale, hvorfor det anbefales at boligtypen,
trods et større boligareal, har et relativt lille badeværelse.
Inventar i boligen
Af de studerende, der foretrækker egen 3-rums bolig, stiller 85 procent krav om, at der er komfur i boligen ved indflytning.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
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Samtidig kræver 78 procent en ovn, 67 procent et køleskab, 53 procent stiller krav om en fryser og 41 procent om skabe i boligen.

SERVICE
UDEN FOR
BOLIGEN

et lukket køkken er en tredjedel af dem, der gerne vil bo i nærværende boligtype, neutrale. Samtidig foretrækker ligeledes en tredjedel
køkken i forbindelse med stue, mens den sidste tredjedel foretrækker et lukket køkken. Altså har de studerende, der efterspørger egen
3-rums bolig, ikke nogen særlige præferencer i forhold til at have
et lukket eller åbent køkken. På trods af ikke entydige præferencer
til køkkenet, anbefales det, at køkkenet etableres i åben eller delvis
åben forbindelse med opholdsrummet, så arealet foran køkkenet kan
anvendes som både køkken- og gangareal.

UDEN FOR
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Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV

Areal og indretning
Selv om boligtypen er relativt stor og har hele tre rum, anbefales det
stadig, at boliger af denne type opføres med en effektiv indretning,
hvor fleksible løsninger muliggøres, dog uden, at de faste funktioner
placeres oveni hinanden. Det for at skabe mulighed for, at boligen,
som tiltænkt, kan bebos af par med børn.
Køkken og bad
I prioriteringen mellem et åbent køkken i forbindelse med stuen eller
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De komponenter, der for gruppen er mindst vigtige, er henholdsvis
vaskemaskine i boligen (kræves af 16 procent), pulterrum/depotrum
tilknyttet boligen (13 procent), egen altan/terrasse (10 procent),
opvaskemaskine (7 procent) og egen have (6 procent).
Det anbefales at 3-rums boligen, tiltænkt par med eventuelle børn,
opføres og udlejes med de essentielle komponenter som komfur og
ovn. Hertil kommer køleskab og fryser samt skabe, der er væsentlige
komponenter.

ANBEFALINGER
– UDEAREALER
De studerende, der foretrækker at bo i egen 3-rums bolig,
værditillægger udearealer og udendørs faciliteter i forskelligt grad i
forhold til boligvalg.
Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
67%

70%

For at imødekomme de studerendes ønsker, anbefales det, at det af
bygherren i projektudviklingsfasen overvejes, hvorvidt boligen skal
opføres med tilknyttet depotrum og forberedelse til vaskemaskine,
da en stor andel af de studerende, som foretrækker denne boligtype,
netop ønsker det.
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20%
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Det anbefales at boligtypen ikke nødvendigvis opføres med de
resterende komponenter, der kan klassificeres som mere luksuriøse.
ANBEFALINGER
– FÆLLESAREALER
De, der foretrækker egen 3-rums boligen, har ikke de store krav til
fællesarealer.
Det ses bl.a. ved, at et fælles vaskerum, der er et krav for flest, kun
kræves af 56 procent. Der er under 10 procent af respondenterne,
der stiller krav til tilstedeværelsen af de resterende fællesarealer.

Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
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Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at 3-rums boliger til
par opføres med fælles vaskeri i tilknytning til boligen, men derudover
uden fællesarealer, da det ikke er et krav for dem, boligen er tiltænkt.
Det betyder endvidere husleje- og driftsmæssige besparelser.
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OVERDÆKKET GRØNNE
CYKELPARKERING OMRÅDER

GRILLOMRÅDE

OPHOLDS- BILPARKEROMRÅDER
ING

FÆLLES
HAVE

MULTIBANE

Overordnet set har de studerende, som foretrækker egen 3-rums
bolig, flere ønsker til deres boligområde end studerende generelt.
Adgang til grønne områder er det vigtigste forhold og har betydning
for valget af en bolig for hele 67 pro-cent af de studerende, som
efterspørger denne boligtype. Samtidig har cykel- og bilparkering betydning for henholdsvis 59 og 58 procent. Bilparkerings betydning for
valg af bolig er særligt høj for denne gruppe af studerende, når der
sammenlignes med målgrupperne for de øvrige ungdomsboligtyper i indeværende modelprogram. Blandt de studerende generelt har
dette forhold kun betydning for valget af bolig for 41 procent.
For 44 procent er det betydningsfuldt for deres boligvalg, at der er et
grillområde og 24 procent at der er fælles have. For kun 12 procent
har en multibane betydning for deres boligvalg.
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0%

Ud fra målgruppens præferencer anbefales det, at fremtidens 3-rums
boliger opføres med et forholdsvis stort fokus på udearealerne
tilknyttet boligen. Her anbefales det mere konkret, at udearealerne
hovedsageligt er grønne områder med fælles terrasse med
grillområder. Derudover bør der, til boliger af denne type, være
tilknyttet cykel- og bilparkering.
ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Hvad angår prioriteringen af boligens beliggenhed og husleje, er der
ikke stor forskel på studerende generelt, og de, der foretrækker egen
3-rums bolig. 54 procent af denne gruppe af studerende foretrækker
en lavere husleje frem for den bedste beliggenhed i byen, mens 26
procent foretrækker den bedste beliggenhed i byen mod at betale
mere i husleje, mens 19 procent er neutrale.

Afstand til uddannelsessted og midtbyen
De studerende, der foretrækker at bo i egen 3-rums bolig, vil gerne
bo forholdsvis tæt på deres uddannelsessted. Her ønsker 85 procent
en transporttid mellem boligen og uddannelsesstedet på 30 min.
eller derunder. Lidt under en tredjedel foretrækker, at transporttiden
til uddannelsesstedet ikke overstiger 21-30 min., mens kun 16 procent foretrækker en transporttid på 31-40 min. eller derover.
Samtidig vil langt størstedelen (83 procent) helst tilbagelægge denne
afstand på cykel. Omkring halvdelen vil gerne køre med bus og en
lige så stor andel gå. Samtidig vil omkring en fjerdel helst køre i bil,
hvilket er en væsentlig større andel end hos de studerende generelt.
Meget få ønsker at køre med tog eller på knallert/motorcykel for at
komme fra deres bolig til uddannelsesstedet.
I forhold til spørgsmålet om hvorvidt de studerende, som
foretrækker egen 3-rums bolig, prioriterer at bo i nærheden af
uddannelsesinstitutionen eller midtbyen, er der er en tydelig tendens
til, at de foretrækker at bo i nærheden af uddannelsesinstitutionen.
49 procent foretrækker at bo i nærheden af uddannelsesinstitutionen,
selv om denne ligger langt fra bycentrum. 23 procent er neutrale i
forhold til spørgsmålet, mens 28 procent foretrækker en bolig nær
centrum til fordel for at bo i nærheden af uddannelsesinstitutionen.
Det anbefales derfor, at boliger af denne type, ligesom de store
2-rums boliger til par, i overvejende grad placeres tæt på uddannelsesstedet - både da dette er et ønske i sig selv, og idet transporttiden
ydermere kan minimeres.
Med kun en fjerdedel, der foretrækker at betale mere i husleje, hvis
det betyder en bedre beliggenhed i byen, anbefales det, at forskellige
beliggenheder - dog stadig forholdsvis tæt på uddannelsesstederne kan bringes i spil, hvis det betyder, at huslejen kan reduceres.
Nærområdet
For 37 procent af de studerende, der gerne vil bo i denne ungdomsboligtype, er det afgørende, at det er trygt at færdes i boligområdet
dag og nat. Derudover er det afgørende for henholdsvis 30 procent,
24 procent og 20 procent, at de bor tæt på gode transportmuligheder, dagligvarebutikker eller på uddannelsesstedet. For færre er det
afgørende at bo i nærheden af byens puls (12 procent), et område
ugeneret af støj/trafik (10 procent), grønne områder (9 procent) og
fitnesscenter/motionsmulighed (8 procent).
Knap halvdelen af gruppen foretrækker at bo i et stille og roligt område uden for bycentrum frem for at bo i midtbyen med mulighed for
støj fra trafik og bylivet generelt. 30 procent prioriterer modsat, og
22 procent er neutrale.

Ud fra ovenstående anbefales det, at fremtidens 3-rums boliger
primært opføres i nærheden af gode transportmuligheder samt i
nærheden af uddannelsesstedet og dagligvarebutikker.
Dernæst anbefales det, at boliger af denne type overvejende placeres
væk fra byens centrum i et mere roligt område – samtidig med, at det
ikke må være for langt fra uddannelsesstedet, som det er fremhævet
ovenfor.
Beliggenhed i Aalborg
Specifikt i en Aalborg-kontekst ønsker 57 procent af de studerende,
der gerne vil bo i egen 3-rums bolig, at bo i midtbyen. Sammenlignes
der med de studerende generelt, hvoraf 66 procent gerne vil bo i
midtbyen, er dette dog en mindre andel.
Godt halvdelen af de studerende, som foretrækker egen 3-rums bolig,
vil gerne bo i henholdsvis Ø-gadekvarteret og Vejgaard. Herefter
kommer Vestbyen, hvor 33 procent, gerne vil bo; AAU Campus (28
procent), Aalborg Øst (27 procent), Nørresundby Havnefront (17
procent). Meget små andele vil bo i de resterende bydele i Aalborg
samt uden for Aalborg by.
Ligesom målgruppen til 1-rums boliger til enlige og store 2-rums
boliger til par, vil en større andel af de studerende, der gerne vil bo
i egen bolig med tre eller flere rum, gerne bo i Aalborg Øst, når der
sammenlignes med de studerende generelt og målgrupperne for modelprogrammets øvrige boligtyper.
ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT
Servicetilbud
64 procent af de studerende, som ønsker egen 3-rums bolig, fortrækker at en vicevært sørger for al vedligeholdelse, mens kun 17 procent
er villige til at påtage sig nogle forpligtigelser såsom snerydning,
trappevask, græsslåning, hvis det betyder, at huslejen nedsættes. 19
procent er neutrale i forhold til prioriterin-gen.
For kun 5 procent er en madordning, hvor der tilbydes kostforplejning
et antal dage om ugen, attraktivt for valg af bolig. Samtidig er der
kun 4 procent, der foretrækker ekstra servicetilbud frem for en lavere
husleje. Modsat foretrækker hele 80 procent en lavere husleje frem
for ekstra servicetilbud.
Med afsæt i ovenstående anbefales det, at muligheden for at beboere
kan tilvælge forpligtigelser mod en reduktion af huslejen, overvejes.
Derudover er det en anbefaling, at boligtypen opføres uden madordning og andre ekstra servicetilbud.
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Udlejning og fleksibilitet
En familiebolig med fortrinsret for studerende
Nærværende ungdomsboligtype henvender sig særligt til studerende
par, også par med børn, og overskrider derfor, grundet boligarealets
størrelse den lovbestemte grænse på 50 m2 for almene ungdomsboliger. Det betyder at boligtypen ikke kan kategoriseres som en almen
ungdomsbolig, men i stedet må kategoriseres som en almen familiebolig.
Ifølge By og Bolig Ministeriets Vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum (2001) er det muligt at lave fleksible
udlejningsregler for almene familieboliger, så særlige grupper af boligsøgende kan tilgodeses, hvis blot der i forbindelse med fortrinsretten ikke er tale om diskrimination.
For netop at kunne tilbyde boligtypen som en af fremtidens almene
ungdomsboliger anbefales det, at boligtypen opføres som en familiebolig med fortrinsret til studerende.
For at imødekomme Aalborg Kommunes STAY-strategi jævnfør
afsnittet ”Den lokale kontekst kontra nationale forhold” i delrraport
1 og dermed Aalborg Kommunes ønske om i højere grad at fastholde
de studerende efter endt uddannelse, er det med kategoriseringen
som familiebolig endvidere muligt for de studerende, der bor i en
familiebolig, at blive boende efter endt uddannelse. Denne fordel vil
også gøre sig gældende i de øvrige uddannelsesbyer i Danmark.
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Anbefalinger :
-

Månedlig husleje pr studerende skal ligge omkring 2.000 kr. ekskl. forbrug
Tre eller fire individuelle værelser af samme areal
Køkken med spiseplads og badeværelse deles af flere studerende
Ingen indendørs fællesarealer uden for boligen
Fælles vaskerum
Udearealer med overdækket cykelparkering, grønne områder samt opholds- og grillområder
Eventuelt fælles have
Beliggenhed i midtbyen
Overvejelse af muligheden for, at de studerende kan påtage sig forpligtelser mod en reduktion af huslejen
Fleksibilitet i lejekontrakt med mulighed for løbende udskiftning af beboere
Selvbestemmelse i forbindelse hvem boligen deles med
Opføres som et kollektiv bofællesskab jf. almenboligloves § 3, stk. 2.

8

UNGDOMSBOLIGTYPE 6 : DET
LILLE BOFÆLLESSKAB
Denne boligtype er tiltænkt studerende, der foretrækker at dele faciliteter
såsom køkken og bad med andre. Rapporten Fremtidens almene ungdoms¬bolig (Kuben Management, 2014) viser, at 90 procent af de studerende
gerne vil bo i egen bolig – og kun 8 procent vil gerne bo, så de deler køkken,
bad og/ eller værelse med andre.
Modelprogrammets syv forslag til ungdomsboligtyper er hovedsageligt
baseret på spørgeskemaundersøgelsen, hvor beboere i boligerne udlejet af
AKU-Aalborg har deltaget. Da det er givet, at undersøgelsens deltagere, ved
undersøgelsestidspunktet, bor i almene ungdomsboliger, betyder det også,
at undersøgelsen ikke omfatter en stor andel af de studerende, der bor i
”dele¬boliger” i dag.
I Aalborg er der omkring 23.000 studerende på Aalborg Universitet og Uni¬versity College Nordjylland (ekskl. SOSU og Tech College), hvoraf ca. 19.000
bor i Aalborg by, jævnfør afsnittet ”Baggrund” i delrapport 1. Med omkring
6.000 ungdoms- og kollegieboliger i Aalborg Kommune i drift betyder det,
at en stor gruppe af studerende bor andetsteds, eksempelvis på det private
boligmarked.
Med ungdomsboligtyperne som bud på fremtidens ungdomsbolig – en nytænkning af ungdomsboligen – er det nødvendigt at tænke udover den
gængse forståelse af, hvad en almen ungdomsbolig er og kan være. På det
private boligmarked bor de studerende, foruden i forældrekøb, hovedsageligt i
almindelige 2-rums boliger på lejebasis – og derudover i deleboliger (3-, 4- og
5-rums boliger), hvor hver beboer har eget værelse og deler køkken, bad og
stue.
Skal der gives anbefalinger til, hvordan fremtidens almene ungdomsbolig kan
udformes, og skal den almene sektor i højere grad tilbyde boliger, som modsvarer den faktiske boligefterspørgsel, må fremtidens almene ungdomsbolig
således også inkludere delevenlige boliger.
Modsat det private boligmarked er der kun et begrænset udbud af almene boliger, som kan anvendes til deleboliger. Med inspiration fra det private bol¬igmarked og dets udbud af boliger, anbefales etableringen det lille bofællesskab, som består en af delevenlig bolig med 3 eller 4 lige store værelser samt
delekøkken og -bad. Det er helt centralt for boligtypen, at den er udformet og
indrettet, så den egner sig til, at 3 eller 4 venner kan dele boli¬gen. Boligtypen
foreslås ud fra optikken om, at huslejen kan holdes på et lavt niveau, da der vil
være flere til at dele huslejen.
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PLANLØSNING 1
Denne bolig defineres af 4 volumener der indeholder de private funktioner. 3 af disse indeholder soveværelser og den 4. indeholder de
’våde’ funktioner, såsom køkken, bad, toilet og vaskesøjle. Da der er
tale om et bolfællesskab til 3 personer, er toilet- og badefunktionen
adskilt. Imellem disse fire relativt lukkede volumener, er fællesarealerne såsom entré, arbejdsområde til køkkenet, spiseområde samt
stue. Hvor de private funktioner er karakteriseret ved små vinduesåbninger, er de fælles funktioner kendetegnet ved stor åbenhed og indog udkik.
Kontrasten mellem åbenhed og lukkethed går igen på bygningsniveau. På hver etage findes der således 4 lejligheder der er bundet
sammen, og adskilt, med et trapperum med et stort fælles repos. På
dette repos kan der ske uformelt ophold og møder med beboerne i
de andre bofællesskaber, der kan repareres cykler eller parkeres barnevogne.
Hvor de enkelte boliger, på lejlighedsniveau, også siden kan fungere
som STAY-boliger for enlige, par og små familier, kan hver etage,
samlet, tillige også fungere som større bofællesskaber for helt op til
12 beboere.

Toilet
(7 m2)

86

UNGDOMSBOLIGTYPE 6 : DET LILLE BOFÆLLESSKAB TIL 3-4 PERSONER

Netto: 				65 m²
Brutto: 				88 m²
Boligstøtte:			983 kr.
Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el:		
(fratrukket boligstøtte): 		

6.111 kr.
5.128 kr.

Husleje pr. person
(delt på 3 personer):		

1.709 kr.
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PLANLØSNING 2
Denne bolig tager udgangspunkt i ’det fleksible råhus’. Det fleksible
råhus består af moduler ’a 36 m2 brutto, der spænder på tværs af
bygningskroppen, og kan kombineres til boliger på hhv. 1, 2 og 3
moduler. Denne bolig består således af 3 moduler.
Det midterste modul er et gennemgående entré/depot/køkken-alrum.
Fra dette rum er der adgang til de 2 flankerende moduler hvor der
til den ene side eksempelvis kan disponeres med 2 værelser, hvoraf
det ene med tilhørende badeværelse. Til den anden side kan modulet
disponeres med værelse, brygges og bad samt opholdsstue. På denne
måde skabes en bolig der kan fungere som 3-personer bofællesskab,
og senere som en stor familiebolig.
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Netto: 				99 m²
Brutto: 				115 m²
Boligstøtte: 			
993 kr.
Månedlig husleje ekskl.
vand, varme og el: 			
(fratrukket boligstøtte): 		

7.986 kr.
6.993

Husleje pr. person
(delt på 3 personer): 		

2.331kr.

PLANLØSNING 3
Denne bolig tager udgangspunkt i ’det fleksible råhus’. Det fleksible
råhus består af moduler ’a 36 m2 brutto, der spænder på tværs af
bygningskroppen, og kan kombineres til boliger på hhv. 1, 2 og 3
moduler. Denne bolig består således af 3 moduler.
Det midterste modul er et gennemgående entré/depot/køkken-alrum. Fra dette rum er der adgang til de 2 flankerende moduler hvor
der til den ene side kan disponeres med 2 værelser med fælles adgang til et badeværelse. Modulet til den anden side disponeres på
samme måde. Dog gøres det ene soveværelse lidt mindre, for at gøre
alrummet tilpas funktionelt. På denne måde skabes en bolig der kan
fungere som 4-personer bofællesskab, og senere som en stor familebolig.

Netto: 				99 m²
Brutto: 				115 m²
Boligstøtte: 			
993 kr.
Månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el: 		
(fratrukket boligstøtte): 		

7.986 kr.
6.993

Husleje pr. person
(delt på 4 personer):		

1.748 kr.
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>> Ud af dem, der efterspørger at bo på deleværelse eller eget værelse med fælles køkken og/eller bad, er
stort set alle enlige (91 procent). 74 procent af gruppen er mellem 20-25 år, og der er en lidt større andel af
mænd end kvinder. Samtidig er 18 procent internationale studerende.<<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen med de
studerende i boligerne udlejet af AKU-Aalborg efterspørger 8 procent
deleværelse eller eget værelse med fælles køkken og/eller bad.
An¬delen er højere for de internationale studerende, hvor 13 procent
af dem, der deltager i AKU-Spørgeskemaundersøgelsen, foretrækker
en sådan bolig45. Det tilsvarende gælder for knap halvdelen af alle
deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen med de internationale
studerende46.

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer
og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.

Ud af dem, der efterspørger at bo på deleværelse eller eget værelse
med fælles køkken og/eller bad, er stort set alle enlige (91 procent).
74 procent af gruppen er mellem 20-25 år, og der er en lidt større
andel af mænd end kvinder. Samtidig er 18 procent internationale
studerende47.
Målgruppen til det lille bofællesskab er enlige studerende. Med
boligtypens udformning henvender denne boligtype sig særligt til de
studerende, der gerne vil dele køkken og bad, men samtidig ikke med
så mange som på det moderne gangkollegium eller bofællesskabet.
Modsat det moderne gangkollegium ligger køkken og bad, i det lille
bofællesskab, inde i boligen.
Derudover forventes boligtypen hovedsageligt at være attraktiv for
yngre studerende og i særlig høj grad internationale studerende.

Indholdet i indeværende ungdomsboligtype er primært formuleret på
baggrund af spørgeskemaundersøgelsen med studerende i boligerne
udlejet af AKU-Aalborg. Der er i datasættet tilføjet et filter, så det
udelukkende er resultaterne for de studerende, som i undersøgelsen
har svaret, at de gerne vil bo på eget værelse med eget bad og fælles
køkken, eller bo på eget værelse med eget køkken og fælles bad,
eller bo på eget værelse med fælles bad og køkken, eller deleværelse
med en eller flere personer, der indgår i beskrivelsen af boligtypen48.
Det skal bemærkes, at det i relation til indeværende boligtype
udelukkende er relevant at inddrage besvarelserne fra de studerende,
som har svaret, at de ønsker at dele køkken og bad. Denne gruppe
er imidlertid relativt lille, og for lille til at lave krydstabeller og andre
detaljerede statistiske analyser, hvorfor anbefalingerne er baseret
på analyser med alle studerende, der foretrækker at dele faciliteter i
større eller mindre omfang.
Da næsten halvdelen af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen med
de internationale studerende på Aalborg Universitet og University
College Nordjylland gerne vil bo i en i delebolig, suppleres indholdet
desuden med resultaterne fra denne spørgeskemaundersøgelse.
Der er i datasættet også her tilføjet et filter, så det udelukkende
er resultaterne for de studerende, som i undersøgelsen har svaret,
at de gerne vil bo på eget værelse med delekøkken, delebad og
fællesarealer, eller på eget værelse med delekøkken, fællesarealer og
eget bad, eller på deleværelse49. Også her er anbefalingerne baseret
på analyser med alle internationale studerende, der foretrækker
at dele faciliteter i et eller andet omfang. Hvor resultater fra
undersøgelsen med de internationale studerende inddrages, gøres
der eksplicit opmærksom herpå.
Bemærk at resultaterne fra samme gruppe af studerende indgår i
beskrivelsen af ungdomsboligtypen 1: Det moderne gangkol-legium,
idet dennes boligtypens målgruppe er studerende, som foretrækker
at dele faciliteter såsom køkken og bad med andre. De to boligtyper
tilbyder dog forskellige løsninger på målgruppens ønsker og krav til
deres bolig.
Indholdet i denne boligtype er desuden formuleret med afsæt i
de afholdte udviklingsworkshops med blandt andet de almene
boligorganisationer i Aalborg, AKU-Aalborg, Aalborg Universitet,
University College Nordjylland og Aalborg Kommune jf. kapitlet
”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i indeværende
modelprogram.
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der
afdækker studerendes boligpræferencer og boligbehov50.
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>>For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”, ”socialt samvær”, ”studere” og
“ser¬vice” i særdeleshed inde i boligen.<<

ANBEFALINGER
- ØKONOMI OG HUSLEJE
Af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, har 37
procent en samlet indtægt efter skat på mellem 5.000-5.999 kr. om
måneden på husstandsniveau. 15 procent har en indtægt på mellem
4.000-4.999 kr., 9 procent en månedlig indtægt på mellem 6.0006.999 kr., mens 8 procent har 10.000 kr. eller derover.
Af undersøgelsen med de internationale studerende fremgår det, at
de studerende har en noget lavere indtægt. Godt 20 procent har
ikke ønsket at besvare spørgsmålet om deres indtægt, og knap 20
procent har svaret, at de ikke kender deres indtægt. 25 procent har
en månedlig indtægt på mindre end 1.000 kr. og knap 10 procent
har en indtægt på mellem 1.000-1.999 kr. Der er omkring 5 procent
i hvert af intervallerne 2.000-2.999 kr., 3.000-3.999 kr. og 4.0004.999 kr. Kun godt i alt 10 procent har en månedlig indtægt på 5.000
kr. eller derover.
Knap halvdelen (48 procent) af de studerende, der gerne vil dele
køkken og/eller bad, vil maksimalt betale mellem 2.000-2.999 kr.
i samlet husleje eksklusiv vand, varme og el mm. 23 procent vil
maksimalt betale mellem 3.000-3.999 kr. og 19 procent mellem
1.000-1.999 kr. månedligt. Samtidig er kun en meget lille andel villig
til at betale 4.000 kr. eller derover.
Af undersøgelsen med de internationale studerende fremgår det,
at godt halvdelen, der gerne vil bo i denne boligtype, er villige til
maksimalt at betale mellem 2.000-2.999 kr. ekskl. vand, varme og el
i husleje, mens knap 30 procent maksimalt vil betale 1.999 kr. Kun
15 procent vil betale op til 3.000-3.999 kr. Samtidig vil 35 procent
af de internationale studerende betale mellem 2.500-4.999 kr. i
depositum, 32 procent mellem 5.000-7.499 kr. og 14 procent kun
mellem 1.000-2.499 kr.
Det anbefales således, at det lille bofællesskab opføres som alternativ
til 1-rums boligen til enlige, og derfor med en månedlig husleje på
maksimalt 2.000 kr. eksklusivt forbrug pr. studerende. Det er i givet
fald også en mulighed, da de ”dyre rum”, som bad og køkken, deles
af flere studerende. Fælles anvendelse af disse rum muliggør desuden
en arealoptimering.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
Det anbefales, at det lille bofællesskab indrettes således at 3 eller 4
studerende, kan bebo boligen ligeværdigt.
For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”,
”socialt samvær”, ”studere” og “service”, på nær en mindre del af
servicefunktionerne, inde i det lille bofællesskab. De servicefunktioner
som ligger uden for boligen er det fælles vaskerum og overdækket

cykelparkering. Bemærk desuden, at funktionen socialt samvær også
kan imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvorfor en
mindre del af funktionen socialt samvær i figuren er placeret uden
for boligen.
UDEN FOR
BOLIGEN

SOCIALT
SAMVÆR

MADLAVNING

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN
I BOLIGEN
SOVE

STUDERE

SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Det lille bofællesskab indeholder tre eller fire lige store individuelle,
aflukkede værelser, der alle har adgang til fra boligens køkken og
spisestue. Det anbefales, at værelserne er af en sådan størrelse, at
de rummer plads til at sove og studere og socialt samvær. Som for
de øvrige ungdomsboligtyper anbefales det endvidere, at boligtypen
opføres, så den er fleksibel, og det i hverdagen er nemt at anvende
både delearealer og i særdeleshed de individuelle værelser til
forskellige funktioner og aktiviteter.
Køkken og bad som delearealer
I det lille bofællesskab er der fælles køkken og badeværelse, der deles
af flere studerende. På trods af at køkken og bad er fællesarealer,
er de stadig beliggende inde i boligen. Det anbefales, at det lille
bofællesskabs køkken er udformet, så der er spiseplads og dermed
også plads til socialt samvær - både til gavn for boligens beboere
alene og til gæster i et vist omfang. Bemærk at køkkenet er et fælles
køkken som deles af flere personer, men samtidig et køkken tilknyttet
den enkelte bolig.
Hvad angår badeværelset, er 22 procent neutrale i forhold til
spørgsmålet om, hvorvidt de ønsker et lille badeværelse og mere
plads i resten af boligen eller et stort badeværelse, men færre
kvadratmeter i resten af boligen. At så stor en andel er neutrale,
hænger muligvis sammen med, at en del af respondenterne netop
gerne vil have et fælles badeværelse. 67 procent foretrækker at have
et lille badeværelse og mere plads i resten boligen, mens 11 procent
ønsker et større badeværelse og mindre plads i resten af boligen. Med
afsæt i ovenstående anbefales det således, at det lille bofællesskab
UNGDOMSBOLIGTYPE 6 : DET LILLE BOFÆLLESSKAB TIL 3-4 PERSONER
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opføres med et mindre badeværelse.

behovet af den tidligere pointe om vigtigheden af opbevaringsplads,
og det øger funktionaliteten i boligtypen.

Inventar og komponenter i boligen
Hvad angår præferencer til inventar og komponenter i boligen, som
de studerende stiller krav om ved indflytning, er komfuret den mest
essentielle komponent.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%
20%

MINDRE VIGTIGT/IKKE VIGTIGT
VED IKKE

4%

8%

22%

30%

6%

11%

46%
52%

77%

75%

62%

49%

37%
14%

KOMFUR

KØLESKAB

OVN

FRYSER

SKABE

77 procent af de studerende, der foretrækker at dele køkken og/eller
bad, stiller krav om et komfur. 75 procent kræver, at der er køleskab
og 62 procent, at der er ovn. Fryser og skabe er en smule mindre vigtige, men er stadig et krav for henholdsvis 49 procent og 37 procent.
Relevansen af opbevaringsplads understreges endvidere i afsnittet
”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer” i delrapport 1.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MINDRE VIGTIGT/IKKE VIGTIGT
VED IKKE

49%
61%
73%
37%
14%
VASKEMASKINE

36%

83%

25%

86%

13%

4%
DEPOT

1%
EGEN ALTEN
EL. TERRASSE

4%
OPVASKEMASKINE

12%
1%
EGEN HAVE

De mere luksuriøse komponenter i boligen er eksempelvis
vaskemaskine, der kræves af 14 procent, mens under 5 procent af
respondenterne stiller krav om de resterende komponenter.
Med afsæt heri anbefales det, at det lille bofællesskab opføres med
komfur, køleskab og ovn som fast inventar – og da komponenter
deles af flere studerende, anbefales det også, at der er fryser i
boligen. Derudover anbefales det, at der i boligtypen er faste skabe
ved indflytning. Foruden at dette er et krav for over en tredjedel af de
studerende, der foretrækker at dele køkken og/eller bad, underbygges
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Det anbefales at boligtypen ikke opføres med de resterende
komponenter, der kan klassificeres som mere luksuriøse, idet
boligudgiften skal reduceres så meget som muligt.
Af spørgeskemaundersøgelsen med de internationale studerende
på Aalborg Universitet og University College fremgår det endvidere,
at 86 procent af de studerende, der gerne vil bo i indeværende
boligtype, ønsker en møbleret bolig, mens under 10 procent ikke
ønsker det. Skal det lille bofællesskab henvende sig til internationale
studerende, anbefales det således, at boligerne opføres med de mest
centrale møbler som fast inventar.
ANBEFALINGER
– ØVRIGE FÆLLESAREALER TILKNYTTET BOLIGEN
Generelt har respondenterne, der foretrækker denne boligtype, ikke
de store krav til fællesarealer.
Q: HVOR VIGTIGT ER DET, AT FØLGENDE ER I ELLER HØRER TIL BOLIGEN VED INDFLYTNING?
MEGET VIGTIGT/VIGTIGT
KRAV
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MINDRE VIGTIGT/IKKE VIGTIGT
VED IKKE

11%

3%

42%
45%

1%

45%

49%
85%

77%
48%

41%

11%
2%
9%
11%
VASKERUM FESTTV-STUE / ELEVATOR
LOKALE AKTIVITETSRUM
44%

74%

42%
13%
FÆLLES
KØKKEN

20%
20%
5%
2%
FITNESS- LÆSESAL /
RUM GRUPPERUM

Det vigtigste fællesareal er vaskerummet, hvilket 44 procent af
deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen stiller krav om. 13 procent
kræver, at der er fælles køkken, men her er det også vigtigt at påpege,
at analyserne delvist er baseret på respondenter ud fra, at de netop
ønsker delekøkken.
Ydermere er der 11 procent, der stiller krav om TV-stue/aktivitetsrum
i tilknytning til boligen, og 9 procent, der kræver, at der er et
festlokale. Tilstedeværelsen af læsesal/grupperum, fitnessrum og
elevator er samtidig kun et krav for henholdsvis 5 procent, 2 procent
og 2 procent.
Således anbefales det, at der er vaskerum i tilknytning til
bebyggelsen, hvor denne boligtype opføres. Vaskrum anbefales som
eneste fællesareal uden for boligen, da de øvrige fællesarealer er
et krav for meget små andele af de studerende. Bemærk desuden,
at et fælles køkken uden for boligerne ikke anbefales tilknyttet den
bebyggelse, som det lille bofællesskab tænkes opført i. At 13 procent

stiller krav om et fælles køkken skyldes som nævnt, at det netop er
besvarelserne fra de studerende, som foretrækker at dele køkken og/
eller bad, som indgår i diagrammet ovenfor. Bemærk at køkkenet i det
lille bofællesskab er et køkken, som deles af flere personer i samme
bolig, og dermed ikke et fælles køkken og dermed et fællesareal
uden for boligen.
ANBEFALINGER
– UDEAREALER

Med hensyn til hvilket transportmiddel, de studerende helst vil
benytte til at komme fra boligen til deres uddannelsessted, er cyklen
valgt at 91 procent og er dermed det mest populære transportmiddel.
Dernæst kommer til fods, hvilket 53 procent af de studerende har
valgt. 45 procent vil gerne tage bussen, mens mindre andele vil tage
tog, bil eller knallert.

Q: HVILKE AF FØLGENDE FACILITETER ELLER UDEFORHOLD VIL HAVE
BETYDNING FOR, OM DU VILLE VÆLGE EN BOLIG?
70%
60%

59%
52%

50%

52%
42%
36%

40%
30%

22%

18%

20%
10%
0%
OVERDÆKKET GRØNNE
CYKELPARKERING OMRÅDER

GRILLOMRÅDE

OPHOLDS- BILPARKEROMRÅDER
ING

FÆLLES
HAVE

Afstand til uddannelsessted og midtbyen
I forhold til transporttid fra boligen til uddannelsesstedet er en meget
lille andel af de studerende som foretrækker at dele køkken og/eller
bad, villige til at bruge mere end 30 minutter herpå. Mere specifikt
vil 40 procent maksimalt bruge mellem 21-30 minutter i transport på
denne distance, 30 procent maksimalt mellem 15-20 minutter og 20
procent maksimalt mellem 10-14 minutter. Kun 9 procent er villige til
at bruge mellem 31-40 min eller derover i transporttid.

MULTIBANE

Det mest essentielle udeareal er overdækket cykelparkering, hvilket
har betydning for boligvalget for 59 procent af dem, der gerne
vil dele køkken og/eller bad. Dernæst kommer grønne områder
og op¬holdsområder, der begge har betydning for 52 procent.
Væsentlige områder er grillområde (42 procent) og fælles have (36
procent). Mindst vigtigt er adgang til bilparkering (22 procent) og en
multibane (18 procent).
I forhold til de studerende generelt efterspørger denne gruppe af
studerende i langt mindre grad mulighed for bilparkering. Omvendt
ser de studerende, der foretrækker delefaciliteter i et vist omfang,
i højere grad den fælles have som betydningsfuld. Multibanen er
også en anelse mere betydningsfuld for studerende, der gerne vil bo
i denne boligtype, end for de studerende generelt.
Baseret på de studerende ønsker til udefaciliteter, anbefales det,
at det lille bofællesskab etableres med et begrænset omfang af
disse faci¬liteter. I prioriteret rækkefølge er herunder overdækket
cykelparker¬ing, grønne områder, grill- og opholdsområder.
ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Over halvdelen (55 procent) af de studerende, der gerne vil dele
køkken og/eller bad, prioriterer en lavere husleje og ikke den bedste
beliggenhed i byen frem for den rigtige beliggenhed med en højere
husleje til følge. Kun 28 procent af de studerende prioriterer modsat,
og 18 procent er neutrale i forhold til prioriteringen.

Mere konkret foretrækker halvdelen af de studerende, der gerne
vil dele køkken og/eller bad, at bo i midtbyen/bycentrum, selv om
det ligger langt fra uddannelsesstedet frem for til at bo tæt på
uddan¬nelsesstedet, selv om det ligger langt fra bymidten/bycentrum,
mens 36 procent prioriterer modsat. 14 procent er neutrale i forhold
til spørgsmålet.
Samtidig foretrækker 42 procent at bo i bymidten, selv om der er
mulighed for støj fra trafik og bylivet generelt frem for at bo i et
rolig/stille område uden for bycentrum. Omkring en tredjedel har den
modsatte prioritering, og en fjerdel er neutrale.
Med afsæt i ovenstående anbefales det lille bofællesskab opført
med en central placering i midtbyen. Da kun omkring en fjerdedel
af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, imidlertid
prioriterer den rigtige beliggenhed med en højere husleje over en
lavere husleje, men ikke den bedste beliggenhed i byen, anbefales
det dog, at boligtypen ligeledes opføres med anden beliggenhed,
hvis dette betyder en reduktion i huslejen. Dog må beliggenheden
ikke betyde, at det tager mere end 30 minutter at tilbagelægge
distancen mellem bolig og uddannelsessted på cykel.
Nærområdet
Det er for 25 procent afgørende at bo i et boligområde, hvor det er
trygt at færdes dag og nat. For en lige så stor andel er det afgørende
at bo tæt på transportmuligheder. Herefter følger at bo i nærheden
af uddannelsessted, tæt på byens puls, tæt på dagligvarebutikker,
hvilket gælder for henholdsvis 21 procent, 18 procent og 18 procent.
Mindst afgørende er det for de studerende, der foretrækkerat
dele køkken og/eller bad, at bo i nærheden af grønne parker, i
et område ugeneret af støj og trafik og i nærheden af fitness/
motionsmulighed¬er, hvilket gælder for henholdsvis 14 procent, 8
procent og 6 procent.
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Det er vigtigt, at det lille bofællesskab opføres i et nærområde, hvor
det er trygt at færdes både dag og nat. Derudover anbefales det,
at boliger af typen er beliggende tæt på transportmuligheder og
dagligvarebutikker. Mindre vigtigt er det, at boligen er beliggende
i nærheden af grønne områder, i et område ugeneret af støj fra
gaden/trafik, og at det er tæt på fitnesscenter/motionsmuligheder.
Beliggenhed i Aalborg
I forhold til den konkrete beliggenhed i Aalborg, som de studerende,
der gerne vil dele køkken og/eller bad, finder mest attraktiv, ses det,
at 60 procent gerne vil bo i midtbyen, som er den mest attraktive
beliggenhed. Derefter kommer Ø-gadekvarteret og Vejgaard, hvor
henholdsvis 48 procent og 42 procent gerne vil bo.
Efterfølgende vælges AAU-Campus (28 procent), Vestbyen (21
pro¬cent) og Aalborg Øst (20 procent). Under 10 procent af de
studeren¬de ønsker at bo uden for disse lokaliteter. Kun 4 procent
har svaret, at beliggeheden af deres bolig i Aalborg ikke spiller
nogen rolle.
De studerende, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen med
internationale studerende og som gerne vil dele køkken og/eller
bad, har nogle lidt anderledes præferencer i forhold til beliggenhed.
58 procent af dem vil gerne bo i midtbyen, hvorfor midtbyen også
for denne gruppe er den mest attraktive beliggenhed. En meget
lille an¬del ønsker at bo i Aalborg Øst, ved AAU-Campus eller i
Vestbyen og andre steder i Aalborg. 18 procent svarer dog samtidig,
at de gerne vil bo i nærheden af uddannelsesinstitutionen, hvilket
står i skarp kontrast til størrelsen på andelen, der vil bo på AAUCampus, hvor kun 3 procent gerne vil bo.
Specifikt i Aalborg anbefales det, at det lille bofællesskab
hovedsageligt opføres i midtbyen, hvor flest af de studerende
generelt gerne vil bo, og derudover ligeledes i Ø-gadekvarteret
og Vejgaard. Boliger af denne type anbefales også, dog i mindre
omfang, etableret i Vest¬byen, på AAU-Campus samt i Aalborg
Øst.
ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT
Servicetilbud
En mulighed for at reducere boligudgiften er ved at reducere
serviceniveauet i afdelingen. I den forbindelse prioriterer 41
af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, at en
vicevært sørger for al vedligeholdelse, mens over en tredjedel (35
procent) af dem er villige til at påtage sig nogle forpligtigelser
såsom snerydning, trappevask, græsslåning, hvis det betyder, at
huslejen nedsættes. Samtidig er 24 procent neutrale. Hermed er
der en større andel blandt de studerende, der foretrækker denne
boligtype, end blandt de studerende generelt, der er villige til at
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påtage sig ekstra forpligtigelser til fordel for en lavere husleje.
Det fremgår af AKU-Spørgeskemaundersøgelsen, at de internationale
studerende i højere grad end de studerende med dansk baggrund er
villige til at påtage sig forpligtigelser – der er en næsten lige forde¬ling
af de, der ønsker en vicevært, der sørger for al vedligeholdelse og de,
der gerne vil påtage sig forpligtigelser for nedsættelse af huslejen
(Kuben Management, 2014).
For 12 procent af de studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad,
er det i forbindelse med valg af bolig attraktivt med en madord¬ning,
hvor der er kostforplejning et vist antal dage om ugen, mens det
tilsvarende kun gælder for 6 procent af de studerende generelt.
Samtidig er 9 procent af dem i et vist omfang interesseret i ekstra
servicetilbud – eksempelvis madlavning og rengøring – hvis det
be¬tyder en højere husleje, mens knap 73 procent foretrækker en
lavere husleje.
De studerende, der gerne vil dele køkken og/eller bad, er mere villige
end studerende generelt til at påtage sig forpligtigelser og have et
mindre serviceniveau til fordel for en lavere husleje. Det anbefales
derfor, at bygherren overvejer muligheden for, at beboerne kan tilvælge
forpligtigelser mod en reduktion af huslejen. Er det lille bofællesskab
tiltænkt internationale studerende anbefales det i endnu højere grad,
at de studerende har mulighed for at tilvælge forpligtigelser mod en
reduktion i huslejen. Som det fremgår ovenfor, er det netop også de
internationale studerende, der har et begrænset økonomisk råderum og
en lavere smertetærskel for maksimal månedlig huslejeudgifter.
Derudover anbefales det, at der ikke inkluderes ekstra servicetilbud og
madordning som del af boligtilbuddet, på trods af, at en større an¬del
end for de andre boligtyper oplever tilbuddet om en madordning som
attraktivt for boligvalget.
Udlejning og fleksibilitet
Det lille bofællesskab er en bolig, hvor flere studerende har hver deres
værelse og deler køkken/alrum og bad.
Det lille bofællesskab kan jf. almenboliglovens § 3, stk. 2. opføres som
et kollektivt bofællesskab, som indrettes i almene familieboliger. Et
kollektivt bofællesskab er et bofællesskab, hvor flere deles om én bolig,
og hvor den enkelte lejer således ikke har sit eget køkken m.v.
Bofællesskaberne kan etableres i forbindelse med afdelingens opførelse,
men der er også mulighed for senere etablering dels ved ommærkning
dels ved, at kommunen beslutter, at et antal almene familieboliger
fremover skal udlejes som almene familieboligbofællesskaber, jf.
almenboliglovens § 3, stk. 5 og 6.
Kollektive bofællesskaber kan indrettes i boliger, som består af mindst

3 værelser jf. almenboliglovens § 3, stk. 4. Derudover skal der være
et ekstra værelse, der kan benyttes af lejerne som en slags fællesrum.
Hvis boligen er indrettet med et køkken, der er stort nok til, at lejerne
kan spise sammen der, se fjernsyn osv., vil kommunen dog kunne
dispensere fra kravet om det ekstra værelse, jf. almenboliglovens §
3, stk. 4. Da det er kommunen, som får kompetencen til at meddele
dispensation fra kravet om det ekstra værelse, er det også kommunen,
der på grundlag af en konkret vurdering afgør, om boligens køkken
er stort nok til, at der ikke er behov for det ekstra værelse. Alle de
skitserede planløsninger for indeværende boligtype er indrettet med
køkken, der er stort nok til at lejerne kan spise sammen samt udøve
andet socialt samvær.

Ved etablering af det lille bofællesskab skal der indgås aftaler om
udlejningen for hvert enkelt bofællesskab. Det kan således aftales,
at kommunen får anvisningsret til alle ledige værelser i nogle
bofællesskaber, til en mindre andel i andre bofællesskaber, ligesom
det også kan aftales, at kommunen ikke skal have anvisningsret.
Hvis det f.eks. aftales, at kommunen skal have anvisningsret til
ledige værelser i et bofællesskab for studerende, skal kommunens
anvisning – som ved kommunal anvisning i øvrigt – ske efter en
konkret vurdering. Heri ligger, at kommunen skal vurdere behovet
hos den boligsøgende, som kommunen påtænker at anvise boligen,
sammenholdt med det behov, som andre boligsøgende - inden for
den berettigede personkreds - måtte have.

Lejekontrakt og udskiftning af lejere
Hovedtanken med det lille bofællesskab er, at de studerende selv skal
have indflydelse på, hvem de deler boligen med. I forbindelse med
de gen¬nemførte udviklingsworkshops i projektforløbet vedrørende
Frem¬tidens almene ungdomsbolig blev der delt erfaringer
vedrørende delevenlige boliger. Erfaringen var entydigt hos AKUAalborg og de deltagende boligorganisationer, at en delebolig, hvor
lejerne ikke har indflydelse på, hvem de deler eksempelvis bad med,
ikke opleves som en attraktiv bolig for de studerende.

Ved den konkrete anvisning bør det først og fremmest indgå i
kommunens vurdering, om der er tale om en person, som er egnet
til at indgå i så tæt et fællesskab, som et bofællesskab er. Hvis det
vurderes, at den pågældende uden problemer kan indgå som lejer
i et bofællesskab, bør kommunen tage hensyn til køn og alder m.v.
for derved at sikre, at bofællesskabet bliver så velfungerende som
muligt.

Derudover vil det være mest attraktivt for de studerende bosat
i denne boligtype, hvis der er mulighed for løbende udskiftning af
lejere i boligen, hvis kun en af lejerne ønsker at fraflytte boligen.
Når en kommune beslutter, at et antal familieboliger fremover skal
udlejes som bofællesskaber, følger det af almenboliglovens § 51 a,
stk. 3, at kommunen og den almene boligorganisation senest samtidig
med beslutningen skal indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal
finde sted.
Der vil altid skulle ske direkte udlejning fra boligorganisationen enten
til bofællesskabet som sådant eller til den enkelte beboer.
Kommunen og boligorganisationen skal imidlertid aftale, om
kommunen skal have anvisningsret til de ledige værelser og i givet
fald i hvilket omfang, ligesom det også skal aftales, hvilken gruppe/
hvilke grupper bofællesskabsværelserne skal lejes ud til.
Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger anbefaler
i skriftet ”Orienteringsskrivelse om nye regler om kollektive
bofællesskaber” i april 2015, at det vil være mest hensigtsmæssigt,
at boligorganisationen udarbejder lejekontrakter til hver enkelt
beboer. Den enkelte lejer kommer herved alene til at hæfte for sin
egen husleje og vil således kunne holde sin økonomi adskilt fra de
andre lejeres. Lejen for den enkelte bolig skal således fordeles på
lejerne efter værelsernes indbyrdes brugsværdi. Det samme gælder
for så vidt angår beboerindskuddet.

Som anbefalet indledningsvist skal det i udlejningssituationen af det
lille bofællesskab sikres, at de studerende selv skal have indflydelse
på, hvem de deler boligen med, også selv om der udarbejdes
individuelle lejekontrakter.
Når kommunen har anvisningsret til almene boliger, følger
der økonomiske forpligtelser med. Det fremgår således af
almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2, at kommunen skal betale
lejen fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed
for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen skal endvidere
garantere for lejerens forpligtelser til at istandsætte boligen ved
fraflytning. Hvis en lejer flytter uden at kunne betale de udgifter til
istandsættelse, som boligorganisationen har haft i forbindelse med
fraflytningen, får kommunen herefter et krav mod den fraflyttede
lejer svarende til det beløb, som kommunen har betalt.
Boligstøtte
Det er muligt at ansøge om boligstøtte, selv om der er tale om et
bofællesskab, hvor lejerne deler udgifterne.
I relation til kollektive bofællesskaber er det jf. § 24 h, stk. 4, i
boligstøtteloven, en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at
der foreligger en individuel lejekontrakt for hver enkelt beboer i
bofællesskabet
For at få boligstøtte er det ydermere et krav, at boligen er en
helårsbolig med eget køkken eller en køkkenniche med vand og
forsvarligt afløb.
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Støtten bliver fordelt efter, hvor mange m² boligen er på. For den
1. person i husstanden medregnes op til 65 m², og for hver af de
føl¬gende personer medregnes op til 20 m². Det vil sige, at to personer
maksimalt kan få støtte for 85 m², og resten bliver selvfinansieret.
Boligstøtten beregnes på baggrund af følgende parametre:
Huslejen, når udgifter til el, vand og varme er trukket fra
Kvadratmeter i boligen
Antallet af børn og voksne, der bor i boligen
Indkomst og formue for alle, der bor i boligen
Desuden må der ikke være en samlet husstandsindkomst på over
133.500 årligt, hvis der skal gives boligstøtte.
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UDEN FOR
BOLIGEN

MADLAVNING

SOCIALT
SAMVÆR

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN

SOVE

STUDERE

SERVICE
UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

Anbefalinger :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opføres med plads til 6-10 beboere
Den månedlige husleje må ikke overstige 2.500 kr. pr. beboer ekskl. forbrug
Nedprioritering af individuelle værelser – opprioritering af fællesarealer
6-10 mindre individuelle værelser (á ca. 10 m2)
Fællesarealer med ét køkken, to badeværelser, en stor fælles stue og mindre rum eller kroge inde i boligen
Fælles vaskerum
Egen have eller ved etagebyggeri altaner med høj brugsværdi
Beliggenhed i cykelafstand til både midtbyen og uddannelsessteder
Overvejelse af muligheden for tilvalg af forpligtelser mod reduktion af huslejen
Fleksibilitet i lejekontrakt med mulighed for løbende udskiftning af beboere
Beboerne har selv indflydelse på, hvem der flytter ind
Opføres som familiebolig med fortrinsret til studerende

9

UNGDOMSBOLIGTYPE 7 :
BOFÆLLESSKABET
Modelprogrammets syv forslag til ungdomsboligtyper er hovedsageligt
baseret på spørgeskemaundersøgelsen, hvor beboere i boligerne udlejet
af AKU-Aalborg har deltaget. Da det er givet, at undersøgelsens deltagere
således, ved undersøgelsestidspunktet, bor i almene ungdomsboliger, betyder
det også, at undersøgelsen ikke omfatter studerende, der bor i større deleboliger, herunder bofællesskaber.
I Aalborg er der omkring 23.000 studerende på Aalborg Universitet og University College Nordjylland (ekskl. SOSU og Tech College), hvoraf ca. 19.000
bor i Aalborg by, jævnfør afsnittet ”Baggrund” i delrapport 1. Med omkring
6.000 ungdoms- og kollegieboliger i Aalborg Kommune i drift, betyder det,
at en stor gruppe af studerende bor andetsteds, eksempelvis på det private
boligmarked.
Med ungdomsboligtyperne som bud på fremtidens ungdomsbolig – en nytænkning af ungdomsboligen – er det nødvendigt at tænke udover den
gængse forståelse af, hvad en almen ungdomsbolig er og kan være. På det
private boligmarked bor de studerende, foruden i forældrekøb, hovedsageligt
i almindelige 2-værelses boliger på lejebasis – og derudover deleboliger (3-,
4- og 5-rums boliger), hvor hver beboer har eget værelse og deler køkken,
bad og stue.
Skal der gives anbefalinger til, hvordan fremtidens almene ungdomsbolig
kan udformes og skal den almene sektor i højere grad tilbyde boliger,
som modsvarer den faktiske boligefterspørgsel, må fremtidens almene
ungdomsbolig således også tilbydes i form af større delevenlige boliger.
På et afholdt fokusgruppeinterview med beboere fra tre kollektiver i Aalborg
blev boligtypens berettigelse yderligere understreget gennem beboernes
fortælling om, hvordan de generelt oplever stor efterspørgsel, når de
annoncerer om et ledigt værelse.
Med et primært afsæt i det private boligmarkeds tilbud, forslås således bofællesskabet som en af modelprogrammets fremtidige ungdomsboligtyper. Boligtypen er en større delevenlig bolig med plads til, at en større gruppe af venner
eller bekendte kan bo sammen. Foruden blot at være en større delevenlig
bolig, indbefatter nærværende boligtype en alternativ bo- og leveform, der er
særligt social og fællesskabsorienteret.
Bemærk at Ungdomsboligtype 8: 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.
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PLANTEGNING
Denne ungdomsboligtype henvender sig til dem, der søger
fællesskabet i en sammenhæng, der mere minder om et bofællesskab
end et kollegium, hvilket afspejler sig i den foreslåede planløsning.
I det viste eksempel på en planløsning består boligen af otte private soveværelser, der alle giver mulighed for sove-, garderobe- og
studiefunktion. Eksemplet overskrider arealgrænsen for alemene
familieboliger, jf. almenboliglovens paragraf 109 på 115 kvm.
I fællesområdet er der to badeværelser, et stort køkken til individuel eller fælles madlavning, et stort spisebord med plads til, at alle
beboere kan samles samt forskellige stuer til større eller mindre
grupper. Boligen omkranses af en begrønnet altan, der både giver
solafskærmning samt mulighed for udeophold. Boligtypen kan som
én af flere boliger indgå i en bygning som en art urban villatypologi.
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Nettoareal i alt: 			
Bruttoareal i alt: 			

200 m2
240 m2

Nettoareal pr. værelse: 		
Bruttoareal pr. person
(delt på otte personer): 		

10 m2

Boligstøtte: 			

0 kr.

Samlet månedlig husleje
ekskl. vand, varme og el
(fratrukket boligstøtte): 		

16.666 kr.

Husleje pr. person
(delt på otte personer): 		

2.083 kr.
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42 m2

>> Som en ungdomsbolig henvender bofællesskabet sig til studerende, der, foruden blot at foretrække at bo på
et værelse med fælles køkken og bad, ønsker et stimulerende socialt liv inden for boligens fire vægge.<<

MÅLGRUPPE

ANBEFALINGER

Som en ungdomsbolig henvender bofællesskabet sig til studerende,
der, foruden blot at foretrække at bo på et værelse med fælles køkken
og bad, ønsker et stimulerende socialt liv inden for boligens fire vægge. De ønsker at dele deres hverdag med andre samt at have og være
en del af et fællesskab i deres eget hjem. Derudover er målgruppen
såvel danske som internationale studerende.

Indeværende ungdomsboligtype indeholder en række anbefalinger til
boligens husleje, indretning og funktionalitet, fællesarealer, udearealer
og beliggenhed. Derudover gennemgås de udlejningsbetingelser,
som kan være problematiske i forhold til at udleje ungdomsboligerne
til de målgrupper, som efterspørger indeværende boligtype.
Indholdet i boligtypen er formuleret med afsæt i kvalitativ empiri i
form af et afholdt fokusgruppeinterview med i alt seks beboere fra
tre forskellige kollektiver i Aalborg (to beboere fra hvert kollektiv).
Alle studerende er i midten/slutningen af 20’erne.
Kollektiverne er henholdsvis Tove i Vejgaard (startet i 1986),
Osteklokken i Grønlænderkvarteret (startet i september 2014)
og Kong Hans (cirka 40 år gammelt) i Hasseris. Alle tre er villaer,
men hvor førstnævnte er et andelskollektiv, er de to sidstnævnte er
private udlejningsboliger. I alle tre kollektiver er der et stort omfang
af fællesarealer og fællesskab. I Osteklokken er der syv lukkede
værelser, i Tove er der otte værelse og i Kong Hans er der plads til
ni beboere.
De tre kollektiver definerer sig selv som ”kollektiver” og ikke som
bofællesskaber bl.a. grundet deres høje grad af fællesskab, socialidentitet samt graden og omfanget af det fælles i de respektive hjem.
Ligeledes er der mulighed for, at bofællesskabet som boligtype kan
udvikle sig til et kollektiv, afhængigt af beboerne samt deres ønsker
og præferencer.
Desuden inddrages viden fra eksisterende undersøgelser, der afdækker
studerendes boligpræferencer og boligbehov51 samt input modtaget
på de afholdte udviklingsworkshops i forbindelse med afviklingen af
det samlede projekt Fremtidens almene ungdomsbolig.
ANBEFALINGER
– ØKONOMI OG HUSLEJE
I de tre kollektiver er huslejeniveauet varierende, men er,
sammenlignet med de nyere opførte almene boliger i Aalborg,
relativt lavt. I Kong Hans, der er en privat udlejningsbolig, er huslejen
1.400 kr. for et af husets små værelser og 1.900 kr. for et stort
værelse, inkl. alt forbrug, dvs. vand, varme, el, internet, TV mv. I Tove,
der er et andelskollektiv, koster en andel fast 20.000 kr. og lejen
ligger derudover på 2.300-2.600 kr. inkl. alt forbrug og derudover
også ugentlig rengøringshjælp. I Osteklokken, der også er en privat
udlejningsbolig, er prisen, ligeledes inkl. alt forbrug, lidt højere og
op til 3.100 kr. for det dyreste værelse, der til gengæld er omkring
40 m2.
Beboerne fra alle tre kollektiver er meget tilfredse med deres huslejeudgifter, og de opfatter deres husleje som en vigtig faktor for deres
boligtilfredshed. I alle tre kollektiver er der en blanding af beboere,
der arbejder og beboere, der studerer. Ifølge interviewdeltagerne skaUNGDOMSBOLIGTYPE 7 : BOFÆLLESSKABET
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ber denne blanding en positiv dynamik – og de understreger videre,
at det er meget vigtigt, at huslejen kan betales med SU som eneste
eller primær indtægtskilde, så boligformen netop ikke udelukker studerende og den positive mangfoldighed sikres.
Med afsæt i det afholdte fokusgruppeinterview, anbefales det, at
bofællesskabet som ungdomsbolig opføres, så huslejen kan holdes
relativ lav. Af spørgeskemaundersøgelsen med de studerende bosat i boligerne udlejet af AKU-Aalborg fremgår det, at hovedparten
(44 procent) af de studerende maksimalt vil betale 3.000-3.999 kr.
i månedlige huslejeudgifter ekskl. vand, varme og el, mens godt en
tredjedel (36 procent) maksimalt vil betale 2.000-2.999 kr. (Kuben
Management, 2014). Med afsæt heri og i fokusgruppeinterviewets
resultater anbefales det således mere konkret, at den månedlige
husleje for et værelse i et bofællesskab maksimalt er på 2.500 kr.
eksklusivt forbrug. Idet fællesarealer og funktioner i bofællesskaber
som boligtype deles af flere personer, er det netop også muligt at holde huslejen forholdsvis lav, samtidig med at boligen rummer mange
kvaliteter.
ANBEFALINGER
– BOLIGEN
I modsætning til nærværende modelprograms andre boligtyper,
beskrives der i nedenstående – under anbefalinger til boligen – også
anbefalinger til fællesarealer i bofællesskabet. Dette da det netop
er særligt kendetegnende for denne boligtype, at fællesarealerne og
– rummene ligger inde i selve boligen. Sammenlignet med eksempelvis en 1-rums bolig med fællesarealer, er ”hjemmets” afgrænsning i
bofællesskabet rykket ud og omfatter også fællesarealerne.
For boligtypen findes alle funktionerne ”sove”, ”madlavning”,
”socialt samvær”, ”studere” og ”service” inde i boligen eller i
tilknytning til boligen. Hvis bofællesskabet opføres i etagebyggeri, vil
en mindre del af servicefunktionerne være placeret uden for boligen,
såsom det fælles vaskerum og evt. cykelparkering.
UDEN FOR
BOLIGEN

MADLAVNING

SOCIALT
SAMVÆR

UDEN FOR
BOLIGEN

UDEN FOR
BOLIGEN

I BOLIGEN
SOVE

STUDERE

SERVICE

UDEN FOR
BOLIGEN
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BOLIGEN

Bemærk desuden, at funktionen socialt samvær også kan
imødekommes i udearealerne tilknyttet bebyggelsen, hvis
bofællesskabet opføres i et etagebyggeri
Værelser
Med afsæt i fokusgruppeinterviewet med beboerne fra de tre
kollektiver anbefales det endvidere, at fremtidens bofællesskab
opføres, så der er plads til mindst seks og maksimalt ti beboere. Fire
beboere opfattes af interviewdeltagerne som det absolut minimale,
hvis mangfoldighed og dynamik skal sikres – og et beboerantal
derunder vil resultere i et for tomt socialt miljø. Samtidig er der
enighed om, at ti beboere er det maksimale, hvis sammenhold og
fællesskab skal sikres – og et større antal kan føre til, at der opstår
interne sociale hierarkier. Derudover opfattes det af beboerne som
mere overskueligt at lave fælles planlægning og arrangere ture
sammen, hvis der ikke er for mange beboere.
I nærværende ungdomsboligtype er det helt centralt, at de private
værelser er relativt små. Her påpeger fokusgruppeinterviewets
deltagere, at store værelser mindsker incitamentet til at opholde
sig i de fælles rum og dermed deltage i fællesskabet. Det opfattes
generelt som et problem, hvis beboere holder sig meget for sig selv
og ikke bidrager til fællesskabet i tilstrækkelig grad, da det netop er
hele fundamentet for og essensen af denne boligtype.
Værelsernes primære funktion er studie- og soverum, hvorfor pladsbehovet på værelserne ligeledes er begrænset. Med afsæt i afsnittet
”Boligudbuddet og de studerendes boligpræferencer” i delrapport
1, anbefales det derudover, at der i værelserne er faste skabe og
opbevaringsplads.
I forbindelse med bofællesskabet som et bud på en af fremtidens
ungdomsboligtyper, anbefales det således, at boligen indeholder
mellem seks og ti mindre værelser, et til hver beboer i boligen. Da
vigtigheden af at kunne studere i fred og ro på værelserne fremhæves, og da der generelt er meget liv og derfor også støj i en bolig
med mange beboere, anbefales det videre, at der indtænkes lydisolerende tiltag.
Fællesarealer og funktioner
På tværs af de tre kollektiver fremhæves særligt stuerne som vigtige
for at skabe rammerne om et velfungerede socialt liv. Tilstedeværelsen
af flere mindre stuer fremhæves som en fordel, idet de forskellige
studer kan anvendes til forskellige formål samtidig, uden beboere
forstyrrer hinanden.
I kollektiverne Tove og Kong Hans er der en lille og en stor stue, hvor
stuerne i førstnævnte er adskilte, ligger de i sidstnævnte i forlængelse af hinanden med en dobbeltdør og kan slås sammen til ét rum
i forbindelse med større angementer eller fester. I Osteklokken sker
aktiviteter og møder i højere grad i køkkenet, hvor der er et stort

spisebord med plads til alle. Derudover er der også spisebord i stuen.
Hvor de individuelle værelser skal nedprioriteres, anbefales det i
stedet, med afsæt i fokusgruppeinterviewet, at fællesarealerne omvendt opprioriteres og udformes, så de er rummelige og attraktive og
dermed indbyder til anvendelse. Her anbefales det videre, at boligen
udformes, så der både er en stor stue med plads til alle beboere og
gæster og derudover også et eller flere mindre fælles rum eller kroge,
hvilket muliggør forskellige aktiviteter.

ANBEFALINGER
– BEBYGGELSENS ANDRE FUNKTIONER
I kollektiverne Kong Hans og Tove er der et værksted, førstnævnte
sted er værkstedet placeret i kælderen og sidstnævnte i et tilknyttet
udhus. Interviewdeltagerne fra begge steder fremhæver værkstedet
som attraktivt og et positivt forhold ved boligen. I alle tre kollektiver
er der endvidere tilknyttet opbevaringsrum samt vaske- og tørrerum
til deling og fri afbenyttelse blandt beboerne.

Influeret af at de tre kollektiver oprindeligt er opført som store
familievillaer, er der i hver bolig tilknyttet blot ét standardkøkken. Det
anbefales, at bofællesskabet som boligtype opføres med ét fælles
køkken, da det, ifølge beboerne i de tre kollektiver, ud over at fungere
som rammen madlavning også sikrer en højere grad af møder og
aktiviteter på tværs af beboerne. Derudover anbefales det, at der
er omkring to badeværelser med bruseniche, hvis bofællesskabet
rummer mellem 6-10 beboere, da erfaringerne fra de tre kollektiver
viser, at det er passende til antallet af beboere.

Inden for rammerne af alment boligbyggeri anbefales det, at boligtypen bofællesskabet opføres med egne vaskefaciliteter.

ANBEFALINGER
– UDEAREALER OG BEBYGGELSEN
De tre kollektiver, hvorfra beboere har deltaget i fokusgruppeinterviewet, er alle villaer med tilhørende have. Haverne fremlægges af beboerne som en klar fordel og glæde ved deres bolig. Ligesom stuerne
er haven et populært samlingssted om sommeren i de tre kollektiver. Hvor stuerne bruges mest om efteråret, vinteren og foråret, er
haven meget populær i sommermånederne, hvor fællesaktiviteterne
primært rykker udenfor. Særligt anvendes haverne ved afslapning,
besøg og grillarrangementer.
Foruden blot til ophold, bruges haven alle tre steder også kreativt
til projekter. I kollektivet Kong Hans har beboerne eksempelvis haft
høns og køkkenhave. I Osteklokken er der også mulighed for at plante blomster og passe køkkenhave, og i kollektivet Tove er beboerne
ligeledes i gang med at forberede køkkenhave. Ikke alle beboerne i
de respektive kollektiver interesserer sig for havedyrkning og – arbejde, men haven skaber mulighed for det. I bofællesskabet Kong
Hans er beboerne, som del af deres lejekontrakt, forpligtigede til at
vedligeholde haven.
På baggrund af fokusgruppeinterviewdeltagernes understregning
af fordelene ved egen have, anbefales det ligeledes, at fremtidens
bofællesskab som ungdomsboligtype opføres med have. Som alment
boligbyggeri og med fokus på byfortætning er mulighederne herfor
begrænsende, hvorfor det i denne konktekst anbefales, at flere boliger af denne type opføres i en etagebebyggelse med altaner med en
høj brugsværdi.

ANBEFALINGER
– BELIGGENHED
Ligesom for modelprogrammets øvrige ungdomsboligtyper spiller
beliggenheden af bofællesskabet også en central rolle, hvilket interviewdeltagerne fra kollektiverne fremlægger.
Nærområdet
Fælles for de tre kollektiver er vigtigheden af gode indkøbsmuligheder
og mange dagligvarebutikker samt gode transportmuligheder i
boligens umiddelbare nærhed. Derudover fremlægger beboerne fra
bofællesskabet Osteklokken, at det er vigtigt at bo i et område, hvor
de kan føle sig trygge og hvor der ikke er kriminalitet og sociale
problemer.
Afstand til uddannelsessted, midtbyen og beliggenhed i Aalborg
De tre kollektiver, som vidensgrundlaget for denne ungdomsboligtype er formuleret på baggrund af, er beliggende tre forskellige steder
i Aalborg. Kong Hans er beliggende i Hasseris, ti minutters gang vest
for Aalborg midtby. Bofællesskabet Tove er beliggende i Vejgaard, øst
for Aalborg midtby og mellem midtbyen og universitetet – og Osteklokken ligger ved Grønlands Torv sydøst for Aalborg midtby.
Interviewdeltagerne fra Kong Hans er glade for deres boligs centrale
beliggenhed, selv om der er omkring i 7 km til Aalborg Universitets
campusområde i Aalborg Øst. Deltagerne fra Tove er ligeledes glade
for deres boligs beliggenhed, da den netop er beliggende midt imellem
midtbyen og uddannelsesstedet. Samtidig fremlægger deltagerne fra
Osteklokken, der er det mest yderliggende af de tre kollektiver, at de
er tilfredse med boligens beliggenhed, da det er nemt at komme til
såvel midtbyen som Aalborg Universitet i Aalborg Øst og det tager
under 30 minutter på cykel at komme til sidstnævnte.
På baggrund af ovenstående anbefales ikke nogen specifik beliggenhed til etablering af fremtidens bofællesskaber, da den præcise
beliggenhed ikke synes at have en afgørende rolle. Dog anbefales
det, at boligtypen opføres i cykelafstand til både midtbyen og uddannelsesstederne samt med kort afstand til gode transportforbindelser
og indkøbsmuligheder.
UNGDOMSBOLIGTYPE 7 : BOFÆLLESSKABET
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ANBEFALINGER
– UDLEJNING OG DRIFT
Servicetilbud
I kollektiverne, hvor interviewdeltagerne bor, er beboerne, i et vist
omfang, pålagt det indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejde
af deres bolig. I kollektiverne Osteklokken og Kong Hans indgår
forpligtigelsen, som en del af beboernes lejekontrakt med udlejer. I
Tove, som er et andelskollektiv, er beboerne, som ejere, selv er pålagt
dette arbejde.
I fokusgruppeinterviewet blev det fremlagt, at rengøringsniveauet og
– arbejdet ofte er det mest udtalte problem på tværs af kollektiverne,
idet beboerne har forskellige holdninger til standarden. Af samme
årsag, har beboerne i kollektivet Tove ansat rengøringshjælp, der én
gang om ugen rengør alle de indendørs fællesarealer. I Tove er al
mad fælles, og beboerne spiser fast aftensmad sammen fem dage om
ugen, hvor beboerne skiftes til at så for madlavningen.
I kollektiverne Osteklokken og Kong Hans har hver beboer modsat
egen køleskabshylde og opbevaringsplads til madvarer – og fælles
middag afholdes kun fast én gang om ugen.
Med bofællesskabet som almen boligtype anbefales det, som for de
øvrige typer, at servicetilbuddene minimeres, så husleje ligeledes kan
holdes lav – og at store og gode fællesarealer i boligen i stedet opprioriteres.
Ønsker de studerende servicetilbud, f.eks. rengøringshjælp som det er
tilfældet i Tove, anbefales det, at det ikke er en fast løsning, men derimod et ekstra servicetilbud beboerne kan vælge til og forvalte. Det
samme gælder praksis for madordning, så det ikke bliver pålagt, men
i stedet skabes med afsæt i beboernes egne ønsker og præferencer.
Hvis boligtypen etableres i en etagebebyggelse anbefales det,
i overensstemmelse med de øvrige 6 ungdomsboligtyper, at
muligheden for at beboere kan tilvælge forpligtigelser eksempelvis
i form af trappevask og snerydning mod en reduktion af huslejen,
overvejes.
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1.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boliger udlejet gennem
AKU-Aalborg og en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og University College Nordjylland (jævnfør
kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tabellen er baseret på et dataudtræk fra
undersøgelsen.

2.

Tallene er oplyst pr. mail til Kuben Management.

3.

http://www.aku-aalborg.dk/jeg-er-ansoeger/kollegie-og-ungdomsboliger.aspx

4.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boliger udlejet gennem
AKU-Aalborg og en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og University College Nordjylland (jævnfør
kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Bemærk at der for de af de syv boligtyper, hvor det har været relevant, er lavet et dataudtræk med udelukkende besvarelser fra de studerende, som efterspørger den respek-tive boligtype. De
enkelte dataudtræk er vedlagt indeværende modelprogram som bilag 1-7.

5.

Jævnfør litteraturlisten.

6.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

7.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og
University College Nordjylland (jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdan-nelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014).
Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

8.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

9.

Se bilag 1_Det moderne gangkollegium

10.

Se bilag 7_Internationale studerende

11.

Jævnfør litteraturlisten.

12.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

13.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og
University College Nordjylland (jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabs-dannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014).
Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

14.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

15.

Kuben Management gennemførte i marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boli-ger udlejet gennem AKU-Aalborg
(jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

16.

Kuben Management gennemførte i marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boli-ger udlejet gennem AKU-Aalborg
(jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.
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17.

Kuben Management gennemførte i marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boli-ger udlejet gennem AKU-Aalborg
(jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

18.

Kuben Management gennemførte i marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, som bor i boli-ger udlejet gennem AKU-Aalborg
(jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

19.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og
University College Nordjylland (jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabs-dannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014).
Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

20.

Se bilag 2_Den lille 1-rums bolig til enlige

21.

Jævnfør litteraturlisten.

22.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

23.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

24.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

25.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

26.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

27.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

28.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

29.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og
University College Nordjylland (jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabs-dannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014).
Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

30.

Se bilag 3_Den lille 2-rums bolig til enlige.

31.

Jævnfør litteraturlisten.

32.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.
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33.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

34.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

35.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

36.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

37.

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). Tallet er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

38.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

39.

Se bilag 4_Den store 2-rums bolig til par

40.

Jævnfør litteraturlisten.

41.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

42.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

43.

Se bilag 5_3-rums boligen til par (med børn)

44.

Jævnfør litteraturlisten.

45.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

46.

Kuben Management gennemførte i februar/marts 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt de internationale studerende ved Aalborg Universitet og
University College Nordjylland (jævnfør kapitlet ”Procesforløb, partnerskabsdannelse og aktualisering” i denne rapport samt Kuben Management, 2014).
Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersø-gelsen.

47.

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). Tallene er hentet via et dataudtræk fra undersøgelsen.

48.

Se bilag 6_Det lille bofællesskab til 3-4 personer

49.

Se bilag 7_Internationale studerende

50.

Jævnfør litteraturlisten.

51.

Jævnfør litteraturlisten.
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