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“Med projektet Fremtidens bæredygtige almene bolig ønsker Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter at komme tættere på byggeriet og arkitekturen. 

De byggerier der kommer ud af konkurrencen skal føje sig til perlerækken af gode eksempler, for 
blandt de almene bebyggelser finder man nogle af de bedste boligbyggerier i dansk arkitekturhistorie.”

Mikael Lynnerup Kristensen, MBBL om baggrunden for at lancere initiativet om Fremtidens bæredygtige almene bolig 

Indledning 
v/Mikael Lynnerup Kristensen 

Først og fremmest tak til følgegruppen for deltagelsen i denne visions work-
shop.

Ministeriet bevæger sig med dette projekt ud på nyt land. Normalt holder vi 
os langt væk fra at have meninger om arkitektur, funktionalitet, ønsker og 
behov hos beboere – hvad der er smukt og hvad der er godt. Vores metier er 
primært at opstille rammer for byggeriet, som kommuner og boligorganisa-
tioner kan udfylde.  

Men med dette projekt ønsker vi at komme tættere på. Vi ønsker at udvikle et 
projekt, som kan være en inspiration og en ledestjerne for kommuner og bolig-
organisationer og for den sags skyld alle andre, som arbejder med boliger. Et 
eksempel som kan sætte en høj overligger for alment byggeri.

Projektet skal føre frem til to reelle byggerier. Derfor er vi gået sammen med 
Arkitektforeningen om at indbyde kommuner og boligorganisationer til at 

udskrive en arkitektkonkurrence om Fremtidens bæredygtige almene bolig. I 
vil om lidt høre mere om konkurrencen og organiseringen mv.

Det, vi er samlet om her i dag, er at udvikle idéer til det konkurrenceprogram, 
som skal danne grundlag for konkurrencen. Konkurrenceprogrammet skal 
opstille udfordringer for deltagerne, som tvinger de bedste og mest nyskabende 
idéer frem i besvarelserne. Det er altså ikke os, der skal opfinde løsningerne. 
Men vi skal forsøge at opstille nogle krav til løsningerne, som bringer de aller-
bedste idéer frem! Det, tænker jeg, bliver en svær balancegang, men så er det 
godt, vi har gode folk til at hjælpe os under workshoppen.

Vi har kaldt projektet ’Fremtiden bæredygtige almene bolig’. Når vi siger bære-
dygtighed tænker vi bæredygtighed i bred forstand. 

Selvfølgelig skal bygningen leve op til de højeste standarder i forhold til ener-
giforbrug og CO2 udledning, som der er stor fokus på. Men der er også mange 
andre momenter i forhold til den grønne dagsorden. Her tror vi ikke mindst, 
at materialevalg kan være væsentligt. Det gælder ressourcer forbundet med 
tilvejebringelsen af materialet, om materialets påvirkning overfor omgivelserne 
og om materialets genanvendelse eller bortskaffelse.
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Den sociale bæredygtighed er lige så væsentlig. Boliger danner ramme for men-
neskers liv, og derfor er det afgørende, at boligerne kan bidrage til, at et godt 
socialt liv kan vokse mellem mennesker.

Almene boliger er primært målrettet personer med lav indkomst. Det er år-
sagen til, at vi har en almen boligsektor. Det er generelt ikke hensigtsmæssigt 
at koncentrere bestemte befolknings¬grupper i samme boligområder. Derfor 
skal boligerne være så gode og attraktive, at de appellerer til en bred skare af 
borgere i det danske samfund.

Social bæredygtighed rejser spørgsmålet om fællesskab mellem mennesker. 
Formelt har vi beboerdemokratiet i den almene sektor, som skaber en ramme 
for fælles beslutninger om boligerne og området. Men fællesskab er selvfølgelig 
mere end det. Der er balancen mellem det private og det fælles. Fællesskab med 
ligesindede f.eks. studerende, børnefamilier eller seniorer, og der er fællesskab 
mellem generationer.

Den sociale bæredygtighed rummer også spørgsmålet om, hvordan boligen 
un-derstøtter fremtidens familiemønstre. Vi har splittede familier og sam-
menbragte fami-lier og vi får måske igen flere generationer, som bor sammen. 
Vi er spændte på, om nogle af de momenter kan komme med i konkurrence-
programmet.
 
Den økonomiske bæredygtighed er også en side af bæredygtighed, som vi skal 
have for øje. Her er vi meget optaget af totaløkonomiske betragtninger. Det er 
vigtigt, at de optimale løsninger ses i et livscyklusperspektiv. Vedligeholdelses- 
og driftsomkostninger skal have den nødvendige vægt, når de økonomiske 
overvejelser skal foretages.

Målet er at huslejen kan holdes på et lavt niveau for, at boligerne kan tjene 
deres primære formål. 

Det er en ufravigelig betingelse, at de to byggerier, som kommer ud af dette projekt, 
skal kunne opføres indenfor den gældende økonomiske ramme og gældende regler 
for alment byggeri. Der er ikke udsigt til, at støtten kan øges, og huslejen i nybyg-
geriet ligger allerede på et  niveau, hvor bestræbelserne går på at reducere den. Illustration af aflevringsformatet 

A3 hæfter,  fra tidligere konkurrence.
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1. Inspirationsoplæg 
v/Bent Madsen, formand for 
følgegruppen 
Uddrag af direktør Bent Madsens oplæg om Danmarks Almene Boligers 
(BL) vision for fremtidens almene bolig. 

Den almene boliger var en væsentlig element, da velfærdsssamfundet blev 
”skabt”, og den vil fortsat være et væsentlig faktor for udvidelse og fornyelse af 
velfærden. Den almene boliger er et fantastisk eksempel på OPP, før dette be-
greb blev opfundet, og denne placering mellem det offentlige sektor og marke-
det giver unikke muligheder. 

En grundopgaven i den danske model for almene boliger er at sikre gode  
boliger i blandede boligområder, så de mindre og mindst ressourcestærke fami-
lier bor dør om dør med mere ressourcestærke familier. Det er den måde, som 
den boligsociale opgave løses på, og det er derfor at det hedder almene og ikke 
sociale boliger. 

I Danmark er det en selvfølgelighed, og vi tænker ikke over det til hverdag, 
men i forhold til udlandet er det lidt af en øjenåbner. Det seneste års tid er vi 
blevet nærmest overrendt af udenlandske delegationer, der vil høre om den 
danske model for almene boliger.

Hovedforklaringen er, at den er bæredygtig på flere forskellige måder. Den er 
bæredygtig socialt, fordi den i sin grund substands hviler styrken ved blande-
de boligområder. Her vil nogen måske hævde, at der dog eksisterer såkaldte 
”ghettoer”. Vi kan ikke lide ordet, og målt på reaktionerne fra udlandet, så 
fortjener de 33 ”udvalgte områder” – ud af de 8.000 almene boligområder – slet 
ikke denne betegnelse. Det betyder dog ikke, at vi skal nedtone udfordringerne.
Herudover er der en finansiel bæredygtighed i de almene boliger bl.a. gennem 
opsparing i Landbyggefonden, som kan sikre, at der kan løftes særlige fysiske 
og sociale indsatser. Endelig er der også en miljømæssig bæredygtighed, og 
blandt andet gennem de mange renoveringer sikres der løbende store energibe-
sparelser. 

Når folk fra udlandet oplever den almene sektor tæt på, så er det karakteristisk, 
at de hæfter eet bestemt ord på den: Fællesskab. Det har vi blandt andet oplevet 
i Gellerup, hvor man for at styrke bydelen har haft en udenlandsk kunstner 
boende i en lejlighed en måned ad gangen. Om de var fra den ene eller anden 
ende af verden, så kunne en væsentlig del af deres oplevelse af bydelen sam-
menfattes i ordet fællesskab. 

Dette fællesskab omfatter også persongrupper i mange forskellige aldre. Ud 
over familieboliger så omfatter almene boliger også ældre- og plejeboliger og 
ungdomsboliger, og mange steder kommer der også godt fællesskab ud af, at 
forskellige generationer bor tæt ved siden af hinanden. Som eksempel kan 
nævnes, at vi på grund af ændret befolkningssammensætning udlejer ældre-
boliger som ungdomsboliger i København, og på trods af hvad nogen måske 
forventede, så er der kommet gode naboskaber ud af dette.

Når de ældre almene byggerier renoveres, så indtænkes der ofte tilgænge-
lighedsforanstaltninger- elevatorer, niveaufri adgang, baderum af en vis 
størrelse. Det er godt for alle og nødvendigt for flere og flere i takt med vi bliver 
ældre. Og det bidrager til blandet beboersammensætning og er i øvrigt også et 
godt eksempel på samspillet med velfærdssamfundet.. 

Nu skal vi tænke i fremtidens nybyggeri. Miljømæssig bæredygtighed er en 
vigtig opgave, som også er godt i gang med at blive mainstreamet i almen 
boliger. Den sociale bæredygtighed ligger i den almene sektors DNA og skal 
tænkes ind i nye fleksible former i takt med samfundet udvikler sig, herunder 
i den konkrete udformning af det innovative nybyggeri, som vi er samlet for at 
bore ud. 

Hovedbudskabet herfra er – tænk mindre i søm og skruer og mere i mennesk-
er, når vi skal udvikle fremtidens bæredygtighed.
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2. Inspirationsoplæg om helheds- 
orienteret bæredygtighed 
v/Signe Kongebro
Signe Kongebro, arkitekt MAA og leder af bæredygtighedsafdelingen, 
Henning Larsen Architects

40-50 % af bygningers energiforbrug er låst i designet. Arkitektur kan sikre energibe-
sparende bygninger, hvis den er designet med viden. Design med viden er den mest 
effektive metode til at minimere energiforbrug på. Metoden kræver integration af den 
arkitektoniske og ingeniørmæssige praksis i arbejdet med byggeri. Bæredygtighed skal 
handle om integrerede løsninger.

Dagslys er den vigtigste parameter i en helhedsorienteret bæredygtighed. 
Dags-lys er et energieffektiviserende redskab – kvantitativt og kvalitativt.
 
Dagslys er det stærkeste virkemiddel i renovering, modernisering og trans-
formering af byer og bygninger, fordi det kan optimere bygningernes energifor-
brug og brugernes komfort.

Dagslys er en grundpræmis både for arkitektur og menneskelig eksistens – det 
er skalerbart og en forudsætning for al byggeri. Dagslys er en kompleks stør-
relse af kvalitativ og kvantitativ værdi.

Dagslys er værdiskabende for flere parametre:
Energi – Dagslys reducerer forbruget af kunstig belysning og varme: sænker 
det samlede energiforbrug.

Arkitektur – Dagslys former vores oplevelse af rumlighed og arkitektur: Lys 
optimerer udnyttelsen af boligens kvadratmeter og indeklimaet, og en intelli-
gent og poetisk brug af dagslys højner oplevelsen af en bygning.

Sundhed – Dagslys opretholder vores døgnrytme og påvirker hormonniveauet: 
er med til at sikre vores fysiske velbefindende.

Trivsel – Dagslys påvirker trivslen både i byen og i boligen: God udnyttelse af 

dagslys i byrum og bolig skaber attraktive opholdsrum og liv, som tiltrækker 
ressourcestærke beboere, der positivt bidrager til den lokale byudvikling.

Fremtidens bæredygtige bolig, er det et movement eller en rentegning af noget 
andre har sagt? Man skal finde en grad af realisme og puffe til de eksisterende 
systemer.

Tæt-lav. I dag er nybyggeri så velisoleret, at man ikke længere behøver kun 
at tænke i rækkehuse for at minimere overflader og dermed mindske varme-
tab. Hvilket giver mulighed for lidt større frihed i mængden af overflader og 
spændende arkitektur. Dagslys er i dag langt vigtigere for indeklima og energi-
forbrug.

Helhedsplanen er styrende for kvaliteter og fællesskaber mellem husene. Næste 
niveau er udenfor den enkelte bolig, hvordan parkeringen organiseres f.eks.

Boligbyggeri handler mere om det, som væggene muliggør, end om væggene selv.
Hvis ikke de virkemidler, vi bruger inden for bæredygtigt byggeri, er med til at 
skabe en social forandring, så skal de ud af værktøjskassen. 

Ved at kunne styre mikroklimaet omkring husene, kan vi være med til at skabe 
forudsætningen for, at fællesskabet kan opstå ved at forlænge opholdsmulig-
hederne ude henover året.

’Hyper local’ ny trend hvor man opretter hjemmesider og GPS understøtter, så 
man kan kommunikere med hinanden.

Hvordan får vi håndteret de forskellige bæredygtighedschartre, bære-
dygtighedsblomster, cradle to cradle tanker osv. i ét? De vil alle kunne finde 
plads inden for DGNB bæredygtigheds definitionerne, som er et generation 2 
værktøj.

DGNB handler mere om kvalitet end bæredygtighed. F.eks. er indeklima og 
tilgængelighed vigtige parametre.
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3. Kritikfasen I / Kritik og fordomme

Fællesskabet er forsvundet, værksteder er forsvundet, beplantning og helhedsplan virker ej, tidsinkonsistens, begrænset anvendelse af stueetager, for 

mange ens boliger (dårlig disponering, for små rum), ensidig beboersammensætning, pga. for store lejligheder/større rum, ingen individuel tilpasning 

af boligen, det almene er hemmeligt og ukendt, manglende opkobling  på byen, manglende robusthed i energi pga. brugeranvendelse, mangler posi-

tive incitamenter for at påvirke beboeradfærd, ingen ejerskab (uforpligtende boligform, manglende vedligehold), tilgængelighed, rådgivere kender 

ej beboerdemokrati, beboeropbakning til bæredygtig drift, alment ej attraktivt hvis andre muligheder (dårligt image), manglende fleksibilitet, det er 

kompliceret og detailstyret, monofunktionelle, områder (særligt de store områder), divergens i målsætning for interessent, ej styr på langsigtede ram-

mebetingelser (nye beboere,  indvandrere, ændrede forestillinger), social segregering, beboerdemokratiet fungerer ikke (de der møder op bestemmer, 

manglende deltagelse/engagement, ingen kontinuitet, manglende samarbejde med selskabet), finansieringsform (store og nye lejligheder for dyre, for 

høj leje), lokale problemer med adgang, for lidt viden om kompetencer trods rådgivere, ingen reelle totaløkonomiske valg, får ikke realiseret potentiale 

ved ’tålmodige penge’ i forhold til private aktører, for mange krav og ambitioner modsatrettede, ’Latte – arkitekter’, generende anvisningsret, man-

glende forandringsparathed, rammebeløbet er ej fulgt med (ulogisk regulering og risiko for dårlig udnyttelse fra rådgiver), for lidt/meget rock’n roll 

arkitektur  medfører rådgiverne interesserer sig ej for samfundet (ej attraktivt), man vælger det forkerte forslag, ej mulighed for at kende nye beboeres 

ønsker (uigennemsigtigt hvordan man bliver rådgiver for en boligforening), manglende engagement fra bygherre, dårligt indeklima i nye boliger
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4. Kritikfasen II /Tematisering af emnerne fra kritikfasen.

Starte en bevægelse: Det skal være cool at designe almene boliger (samfundssind til arkitekterne), det skal være cool at bo alment (fremme fordelene, 

aktivt tilvalg, adgang i stedet for ejerskab), vise nye former for fælleskab (nye boformer, variationer af noget for alle), udnytte momentum i forhold til 

interesse for værdier (hvorfor tage til Berlin og se Baugruppen projektere), det fysiske skal understøtte fællesskabet (som ikke nødvendigvis ’ligner’ fæl-

lesskaber), fleksible fællesarealer som ’ramme’, udearealer af høj kvalitet, anderledes end at bo på villavej), styr på fællesskabsforestillingerne (roman-

tik, også forskellige kulturer, etnisk baggrund etc., lære af f.eks. erfaringer), hvordan bliver det alternativt for de rigtig dygtige, hvad tager vi (også) for 

givet, de skal kende state of the art, tænke tid og forandring, forudsige rammebehovet, hvor kører samfundet hen? (præcisere målgruppen), understøtte 

nye familiemønstre, vise robusthed, fleksibilitet og kvalitet inden for rammebeløbet, boliger med hjul, microniveau i forhold til privat/semi/off., skelne 

mellem fysiske og sociale fællesskaber, vælge til/fra, skabe et forbillede i forbindelse med inddragelse af arkitekter/rådgivere i det almene, udvikling i 

målgruppen.
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5. Visionsfasen / Udvikling og 
beskrivelse af visioner i tre grup-
per.

Gruppe 1. Tværfaglighed og ind-
dragelse af eksisterende erfar-
inger

Giv det bedste til de mange. Der er en uvidenhed, som vi bliver nødt til at 
gøre op med. Vi er nødt til igen at italesætte de gode eksempler, vise dem frem, 
fortælle hvad de kan, måske appellere lidt til det samfundssind, som igen er en 
del af tiden. Tidligere var det jo de allerbedste arkitekter, der tegnede almene 
boliger, ofte var det også ligefrem dristig arkitektur, der kom ud af det. Det skal 
det også være i fremtiden, og det er på en eller anden måde igen et spørgsmål 
om at gøre det attraktivt at bo alment, gøre det attraktivt at bygge og tegne 
alment. Der skal afholdes et visions- og vidensseminar, en slags kickoff, med 
information om spillereglerne inden for det almene og om alle de fantastiske 
foregangseksempler.

Vi vil have reel nyskabelse. Derfor skal vi skal stå på skuldrene af alle de 
gode erfaringer. Vi tror, at hvis vi skal det i sådan en proces her, så handler 
det meget om at opfatte hele forløbet fra det øjeblik, som vi står i netop nu, 
som en lærende proces. Det skal være et princip, som skal gennemsyre det 
hele. Vi bliver alle sammen klogere undervejs. Det fordrer, at man stiller 
nogle ret præcise og konkrete krav til, hvordan man deltager i noget videns-
deling. Man laver ikke bare et konkurrenceprogram og giver det til arkitek-
terne, og så lukker de sig inde i en grotte og så kommer de tilbage og har bagt 
en kage til os. Vi tror faktisk på, at man skal deltage i noget vidensdeling. Det 
er måske noget, man kan gøre i anden etape, når man har fundet de 3-6 vin-
dere der skal gå videre. Så kunne man gøre en dyd ud af at klæde dem rigtig 
godt på, og dele noget viden om, hvad er det, det her felt handler om. Det 
handler også om at forklare om alle de gode ideer, som man har prøvet og som 
man har fundet ud af ikke virker. 

Fælleskaber mellem nyt og romantik. Hele denne her diskussion om at prøve 
på at differentiere – fordi der måske er en tendens til, at vi alle sammen har en 
forestilling om, at fælleskab og social bæredygtighed er det samme. Vi tror, vi 
ved, hvad det er. Måske skal vi erkende, at det er meget forskelligt, hvordan 
folk rent faktisk har det med det. Nogle går enormt meget op i at kunne fortælle 
deres venner, at nu har de været ude at samle muslinger til det her nye økohus, 
og at de er blandt pionererne i forhold til bæredygtighed. Andre vil bare gerne 
kunne vise naboerne en varmeregning, hvor de har sparet 6000 kr. Det viser, at 
man kan have meget forskellige motiver for at købe ind på en bæredygtig dags-
orden. Vi tror, det er vigtigt, at man tænker på slutbrugerne og har fornem-
melsen af, at det her kan man gøre på mange forskellige måder, at folk opfatter 
det meget forskelligt.
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Gruppe 2. Fleksibilitet, robusthed 
og generaliserbarhed

Bæredygtighed er ved at være selvfølgeligt. Vi skal arbejde videre fra, hvad der 
allerede er gjort.  Det, man skal til at dyrke, er det, der skal være anderledes 
her, og det som ligger udover, når man i almindelighed har lavet et godt alment 
byggeri. Det er det, vi skal udvikle og udfolde.

Vi satte  endemålet til 120 år, så vi har absolut hele livsforløbet med inde i 
processen.

Livscyklusfleksibilitet. Handler om boligens og bebyggelsens egnethed for 
familiesammensætninger over tid. Det betyder bl.a., at man kan flytte rundt i 
samme bebyggelse og område, når behovene ændres. Det stiller krav til for-
skellige boligstørrelser selv i de mindre bebyggelser med 25-30 boliger. Ja, vi 
nåede helt ned på – om ikke døgnbasis – så at man på ugebasis har behov for 
fleksibilitet, fordi nogen familier også har delebørn. Man kan jo ikke flytte 
skillevæggen hver gang, de kommer hjem, den uge de bor der. Det ville være 
smart om nogle af lejlighederne havde en eller anden fleksibilitet, hvor man 
havde et teenageværelse på et tidspunkt. At have et værelse stående i hvert af 
de to hjem, det er en ret stor udfordring. Kan man håndtere det i et alment byg-
geri? Kan man forestille sig løsninger, hvor man kan folde noget ned, så bliver 
det et værelse og folde op igen så det blev til stuen eller spisestuen igen? 

Uberørt i 60 år – skelet til opgradering. Målsætningen er et byggeri, som er 
så robust, at det ikke skal røres i 60 år. Man har nogle basale byggeelementer, 
som absolut er blivende, som har indbygget mulighed for opgradering. Situ-
ationen er desværre alt for ofte den, at konstruktionen er så låst, at man ikke 
kan komme til at udskifte. Til det skal bruges et skelet til opdatering. Forud-
sætningen er, at vi har fleksibiliteten. Lad os prøve at folde ideen med skelettet 
ud. Vi har skelettet stående i 120 år. Vi satte nogle andre ord på, f.eks. talte vi 
om huden. Man kan skifte hud en gang i forløbet – efter de første 60 år. Så er 
der nogle ting, der kun lever halvt så længe som huden – organer. Det kunne 
være teknik, eller huller – f.eks. vinduer og den slags. Så er der dele, som har 
endnu kortere levetid i forløbet, f.eks. nogle tekniske installationer, elektronik 

o. lign. Det kræver fleksibilitet at kunne udskifte den slags. Det kan godt være, 
det i forhold til fleksibiliteten giver mening, men måske ikke  i forhold til bære-
dygtighedsteknik.  Man er nødsaget til at bede deltagerne i etape 1 at forholde 
sig til fleksibiliteten på et generelt plan. Det er væsentligt at fastholde, at vi ikke 
er ved at bede dem om at forholde sig til, hvad der er mest bæredygtigt. I etape 2 
beder vi dem om at konkretisere, hvordan man skal udforme tingene, men også 
at komme med et lidt mere konkret regnestykke på selve bæredygtigheden. 

Loveability. Hvad er det, der gør, at man elsker et sted og godt kan lide at 
komme der og bo der, også over længere tid? Er det kun noget fysisk? Det er det 
vel egentlig ikke, det er nok i ligeså høj grad den kontekst, boligen befinder sig 
i, som også bidrager  til, om man holder af sin bolig eller ej. Og at det er robust 
over tid og overfor personlig prægning.
Det gælder også udearealerne. Udearealerne skal ikke nødvendigvis diktere 
place-ringen af et ildsted der og bænke her. Beboerne kan bruge det lidt for-
skelligt og det skal der være plads til Planlæg så muligheden for, at noget kan 
opstå lidt af sig selv er til stede.

10 års copy and paste. Handler om reproducerbarheden eller hvordan man 
kan generalisere ved at komme med nogle konceptuelle løsninger. Koncepter 
der kan anvendes, om det er ved Himmelbjerget eller om det er Store Kon-
gensgade, det er sådan set ligegyldigt. 
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Gruppe 3. Fremtidens bæredygtige 
almene bolig og fysisk understøt-
telse af fællesskaber

Fremtidens bæredygtige almene bolig. Der ligger nogle benspænd, som går 
på, at der er et maksimumbeløb og der er arealkrav og der er sikkert også nogle 
andre kriterier, der skal være opfyldt. Men vi skal kunne se, at der bliver truf-
fet nogle valg, der hænger meget nøje sammen i forhold til disponeringen af 
det beløb. De to ting ser vi ikke som modsætninger, vi ser det som hinandens 
forudsætninger, kan man sige, visionen udspiller sig inden for nogle rammer. 
De rammer kan bruges kreativt og kan angive forskellige retninger til, hvad der 
skal kendetegne fremtidens almene bolig, og det er måske det, der gør, at den 
bliver almen.

Fysisk understøttelse af fællesskaber. Vi skal som minimum have nogle 
nye ideer til nogle fysiske rammer, der understøtter fællesskaber, og der vil 
vi gerne have, at man forholder sig til, at fællesskaber kan opstå som frivillige 
fællesskaber.  Der er ikke nødvendigvis tale om fællesskaber, fordi man vælger 
at bo det samme sted. Vi vil også gerne se bud på, at de er foranderlige. Så vi 
vil se nogle bud på scenarier, visualiserede fortællinger hvordan boligen eller 
bebyggelsen kan imødekomme den præmis – i alle skalaer. Dels for at vise, at 
det her er boliger, der kan blive ved med at være konkurrencedygtige i forhold 
til en fremtid, vi ikke kender – hvordan den konkret kommer til at udspille sig 
det specifikke sted.

Så vil vi også gerne have nogle overvejelser omkring indflytning. Forestil jer 
en helt ny bebyggelse, der eksisterer ikke noget i forvejen, der er ikke nogen 
mennesker, der har  historier, ingen traditioner der skal køre videre.  Hvordan 
kan det her blive et miljø, et liv, et sted og hvordan starter man med det evt. 
allerede inden indflytning? Det er ret interessant i forhold til at få sået nogle 
frø, i forhold til beboerdemokratiet og i forhold til mulige fællesskaber. Vi vil 
se nogle helt nye bud på, hvordan man skaber deltagelse på mange forskellige 
platforme. Hvordan kan de mennesker, der flytter ind, faktisk allerede når de 
flytter ind, tage stedet i brug, selvom der ikke er særlig meget og så den kom-

munikation, som kan være med til at understøtte udviklingen af boligen? Her 
tvinger vi deltagerne til også tage stilling til processer, altså mellem mennesker, 
hvordan bliver det her et sted som man kan tage del i aktivt og på forskellige 
måder? Her er vi inde at berøre beboerdemokratiet.  

Vi ser det her med bæredygtighed som en selvfølge, som vi derfor ikke har 
brugt så meget tid på. Vi kaldte det integreret bæredygtighed, altså at på sigt 
må det være noget, som man designer sig ud af. Det skal ikke kræve en bestemt 
adfærd nødvendigvis.

Vi vil gerne anbefale meget specifikt, at man prioriterer nogle af kravene fra 
DGNB som projekterne skal leve op til.

At det processuelle og organisering vedr. beboerdemokrati indgår som en del af 
konkurrencen.

At tænke i diversitet er vigtigt. En beboergruppe, som er bredt sammensat, er 
berigende for et boligområde. 
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6. Om konkurrenceprogrammet og 
konkurrenceformen 
v/ Bettina Mylin

Udbyttet af en arkitektkonkurrence starter med et godt konkurrenceprogram. 
Det er et stort privilegium at sparre om programmet med en fagligt engageret 
følgegruppe. Konkurrenceprogrammet er det bærende element. Det skal være 
inspirerende, fagligt udfordrende – der skal være noget på færde – vi skal 
vide, hvem det er, vi henvender os til. Arkitektkonkurrencer er en enestående 
mulighed for at tillade det uventede i at ske. Man skal tilrettelægge program-
met med henblik på at få så bred en belysning af opgaven som muligt. Hvem 
ved, hvad der er bedst, hvis der ikke er noget at vælge imellem? Og hvordan 
skal nye tanker og ideer få plads, hvis man altid vælger det sikre? I den mod-
satte ende er der ufravigelige krav til f.eks. maksimumbeløbet, bæredygtighed, 
boligernes størrelse osv. Det er indenfor disse spilleregler, at konkurrencedelt-
agerne skal boltre sig.

Spørgsmålene i konkurrencen skal udfordre fagligheden og dermed også 
tværfagligheden.

Konkurrencen er åben for alle. Første etape kan sammenlignes med en talent-
runde. Konkurrenceformen åbner for, at opgaverne besvares på koncept- og 
analyseniveau i første etape, for at få konkretiseret og kvalificeret opgaven i 
anden etape. Der skal både i skala- og løsningsniveau være en væsentlig for-
skel på de to etaper. Det er foreløbig fastlagt, at deltagerne skal besvare begge 
boligopgaver i første etape. Det er ønsket at få forslag til robuste ideer, som kan 
være til inspiration og glæde for flere, og som kan skabe debat. Anden etape 
slutter med to konkrete forslag til et tæt-lav byggeri og et etage byggeri.
Arkitektkonkurrencer er et vækstmedium for nytænkning – til gavn for sam-
fundet og den arkitektoniske kvalitet i vores omgivelser. Det handler ikke kun 
om bygherren og arkitekten. Det er i sidste ende de mennesker, der skal bo i 
husene, vi skal tænke på.

7. Vision

Alment er cool
Der skal aktivt markedsføres og kommunikeres for at placere det almene bolig-
byggeri i en central rolle i udviklingen af dansk arkitektur. Der skal arbejdes 
med en generel holdningsændring til den almene sektor i branchen, som også 
inkluderer de studerende. Det skal ske ved at fortælle om historik og erfaring. 
Førende arkitekter har sammen med visionære bygherrer i perioder allerede 
opnået at skabe milepæle i dansk arkitektur, og det er de erfaringer, udviklin-
gen af fremtidens bæredygtige bolig skal bygge videre på.

Benspænd – rammen for det kreative rum
Der ligger et bærende benspænd, der går på maksimumbeløbet og nøje fast-
lagte boligstørrelser osv. Det anbefales, at potentialerne i almenboligloven 
bliver klarlagt for konkurrencedeltagerne, således at der kommer gode bud 
på, hvordan rammen kan udnyttes maksimalt. Herunder gælder også hvilke 
muligheder rummer beboerdemokratiet, mulighed for at skifte bolig i samme 
afdeling pga. ændring i livsstatus, råderetten og andre relevante potentialer.

Fremtidens bæredygtige almene bolig
Fremtidens bæredygtige almene bolig skal stå på skuldrene af de gode er-
faringer, der allerede er gjort indenfor den miljømæssige og økonomiske 
bæredygtighed. Det nye er at fremme den sociale bæredygtighed og diskutere 
forskellige former for fællesskaber.
Forskellige former for fællesskaber er nøglen til trivsel og identitet. Der skal 
redegøres for forskellige kvaliteter og scenarier i alle skalaer (i bebyggelsen 
og ned til den enkelte bolig), som beskriver det liv, der kan udfolde sig. Dis-
ponering af helhedsplanen er central for at opnå de bedste resultater, hvor 
arkitekturen, den trafikale struktur, fællesrum og friarealer er afgørende for 
den samlede oplevelse. Der skal også fokuseres på forholdet til den kontekst 
bebyggelsen ligger i, så der sikres en god integration og synergi.

Copy and paste
Der skal udvikles robuste konceptuelle løsninger af både teknisk, konstruktiv 
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og social art, som kan anvendes bredt om du er ved Himmelbjerget eller i 
St. Kongens Gade.

DGNB som overligger
Det anbefales, at bæredygtighedsdefinitionerne i DGNB anvendes som tjekliste.

Nyt blik på beboerdemokratiets muligheder
Beboerdemokratiet spiller en central rolle i en almen bebyggelse. Men der er 
nok behov for at se processen efter i sømmene, og der ønskes bud på, hvordan 
man i fremtiden sikrer sig, at beboerdemokratiet fungerer fra dag et, 3 år efter 
osv. F.eks. kan man forestille sig en demokratipakke samtidig med, at bygnin-
gen afleveres til bygherren og beboerne med indbygget 1 og 3 års eftersyn el. 
lign. Der er også forskel på organiseringen i forhold til en stor bebyggelse eller 
en mindre.

Vidensdeling
Det anbefales, at der afholdes et vidensseminar som en kickoff event, som 
klæder potentielle konkurrencedeltagere på.

Det anbefales, at der videndeles så meget som muligt i konkurrenceforløbet. 
Herunder at der lægges op til reelt tværfagligt samarbejde, hvor tekniske 
løsninger og arkitektur indarbejdes i den kreative proces i konkurrencen for at 
skabe reel nytænkning og forandring.

8. Fakta om følgegruppen 
Internat workshop blev afholdt den 6. og 7. marts 2013 på Skovshoved 
Hotel, Charlottenlund.

Programmet blev afviklet med nogle indledende oplæg før følgegruppen gik 
over til selve workshopprogrammet ’fremtidsværkstedet’. 

Dag 1 skulle temaet foldes ud og dag 2 skulle input fra dag 1 snævres ind og kon-
kretiseres.

Følgegruppens medlemmer:
Bent Madsen, direktør, Danmarks Almene Boliger (BL), Landsbyggefonden og 
Byggeskadefonden, formand for følgegruppen

Søren Aggerholm, forskningschef, SBi, energiekspert

Claus Bech-Danielsen, arkitekt MAA, professor, SBi, almenbolig- og bære-
dygtighedsekspert (deltog delvist)

Nicolai Carlberg, etnolog, social bæredygtighedsekspert, Carlberg/Christensen 

Jens Pilholm, direktør for Højstrup Andelsboligforening, repræsentant for den 
almene sektor

Peter Andreas Sattrup, arkitekt MAA, PhD, lektor på DTU, Bæredygtige 
Design Processer, Informationsteknologi, Digital Modellering, DTU

Caroline Beck, kulturanalytiker, Nueva

Peter Nørkær, formand for 8. kreds Sønderjylland, repræsentant for beboerne i 
alment boligbyggeri

Birgit Skovfoged Østergaard, arkitekt MAA, boligforeningen Hesselbo i Vær-
løse, repræsentant for beboerne i alment boligbyggeri
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Fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:
Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef
Hans Erik Svarre, specialkonsulent 
Nanna Nygaard Andersen, fuldmægtig
Karsten Gullach, chefkonsulent

Workshoppens sekretærer
Bettina Mylin, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling 
Martin Yhlén, cand. scient. soc., Arkitektforeningens Politik- og Analyseafdeling  
Birgitte Holm, fuldmægtig, projektleder, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Workshop facilitator
Jesper Pagh, arkitekt MAA, redaktør, Arkitektens Forlag

Citater fra følgegruppens 
diskussioner 

”Vi skal udnytte det momentum, der er i tiden, at arkitekterne hellere vil ændre verden end 
at tegne et internationalt kulturbyggeri. Men vi skal gøre os umage med at sælge budskabet 
om, at det tidligere var de bedste arkitekter, der stod for milepælene indenfor det almene 
byggeri. Sådan skal det også være i fremtiden.”

Nicolai Carlberg, etnolog

”Fællesskab, det er jo ikke nogen ny opfindelse. Det brændte for alvor igennem for snart 40 
år siden, da Tinggården (opført 1977) blev bygget. Bebyggelsen blev opført med relativt små 
boliger, så havde man til gengæld et fælleshus og værksteder som supplement til ens lille 
bolig. Og det fungerede dengang. Det, som er karakteristisk i dag, er, at alt hvad der hed-
der fællesskaber, altså de fysiske bygninger der er indrettet som supplement til boligerne, 
de forsvinder. De bliver nedlagt og omdannet til boliger el. lignende, så man kan skaffe en 
indtægt på det. I dag er der ikke nogen, der gider fællesskab, det er et meget stort problem.”

Birgit Skovfoged Østergaard, arkitekt MAA
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”Den gode aflevering fra byggeri til drift skal ikke kun indeholde tekniske aspekter. Pro-
jektet bør også indeholde overvejelser i forhold til indflytning i en helt ny bebyggelse. Det 
kunne være spændende, om man kunne udvide afleveringsforretningen af byggeriet med en 
strategi eller procesplan for, hvordan beboerdemokratiet eller fællesskaberne skal køre i det 
første år, efter tre år osv.”

Caroline Beck, kulturanalytiker

”Kan man sætte det mål, at der skal skabes løsninger for 10 års copy and paste? Vi fore-
stiller os ikke en hel masse reproducerede røde, ensartede huse spredt ud over landet. Men 
nogle konceptuelle bud på løsninger, som kan anvendes bredt, om det er ved Himmelbjerget 
eller i St. Kongensgade.”

Søren Aggerholm, forskningschef

”Vi slås ofte med, at vi ikke lige kan imødekomme ændringer i folks livsstatus. F.eks. lige nu 
er der et stigende behov for opladning af el-kørestole. Andre gange er der babyboom og så 
er det barnevogns parkeringen, der er problemet. Vi kunne kalde dem for pop-up scenarier, 
de kommer og går og forandrer sig hele tiden. Det kunne være spændende, hvis projektet 
kunne komme med bud på en fleksibilitet og/eller robusthed overfor disse skiftende behov.”

Peter Nørkær, formand for 8. kreds Sønderjylland

”Jeg er helt enig i, at vi skal tænke mindre i søm og skruer og mere i mennesker. Der er en 
tendens i tiden, hvor vi alle sammen bliver mere intolerante og individualistiske. Og det gør 
vi, uanset om vi er ressourcestærke eller ej. Det perspektiv er meget vigtigt at få med, når vi 
snakker fællesskaber.”

Jens Pilholm, direktør for Højstrup Andelsboligforening
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”Byggeri i dag er mere og mere lavenergibyggeri og klimastyring er blevet meget vigtigt helt 
ned på dag til dag basis. Det handler om indeklimaet og den sekundære energi. Vi skal und-
gå overophedning og subtropisk klima i boligerne – sat lidt på spidsen. Så det er vigtigt, at 
beboerne kan agere overfor det i den enkelte bolig. Det kunne i den forbindelse være nyttigt 
at analysere på solindfald og dagslys i forslagene og se hvordan de håndterer det.”

Peter Andreas Sattrup, arkitekt MAA

”Den lærende proces er meget vigtig. De gode ideer, der kommer ud af det her projekt, skal 
gives videre i bred forstand og det er vigtigt, at der i processen findes en god måde at få de 
gode pointer og ideer bredt ud på. ”

Claus Bech-Danielsen, arkitekt MAA

”Det er vigtigt at holde fast i, at der udvikles bebyggelser med forskellige muligheder i 
forhold til en livscyklusfleksibilitet. Det handler om bebyggelsens og boligens egnethed over-
for familiesammensætninger over længere tid. At man f.eks. kan flytte rundt i bebyggelsen, 
når ens behov ændres. Det stiller krav til forskellige boligstørrelser – selv i de mindre 
bebyggelser med 25-30 boliger. ”

Søren Aggerholm, forskningschef
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