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1. Introduktion 

 
Realdania bestyrelse besluttede i december 2015 at igangsætte arbejdet med et 
initiativ med overskriften "Nye rum og fællesskaber for ældre".Initiativet har fokus 
på hvordan ældres livskvalitet kan bedres gernnem det byggede miljø. 
 
Arbejdet har bl.a. taget udgangspunkt i at stærke relationer1 er afgørende for en 
god livskvalitet. Der har derfor været set nærmere på, om man gennem en udvik-

                                                      

1 Realdania (2016): "Ældre og Bofællesskaber" 
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ling af bofællesskabsformen kan styrke relationsmulighederne og om der kan til-
vejebringes boliger, der kan omfatte en større gruppe ældre, altså favne bredere 
end det nuværende udbud giver mulighed for. 
 
For at få kvalificeret arbejdet har en række eksperter været inviteret til at bistå 
med input og viden. Det er med stor tak Realdania, med afsæt i og inspiration fra  
denne vidensgruppe bestående af antropologer, arkitekter, fonde og private- og 
almene boligorganisationer samt en række ældreorganisationer2 har udarbejdet 
nærværende oplæg til en rammesætning af et fremtidigt seniorbofælleskab. 
 
Gennem "Rum og fællesskaber for ældre" håber Realdania at  det herefter vil 
være muligt – via en videre drøftelse – at skabe grundlaget for en yderligere ud-
vikling af fremtidige bofællesskaber. 
 
 
 

1.1 Kort opsamling 

Nedenfor er en kort opsamling fra arbejdet, som er mere udførligt beskrevet i det 
efterfølgende.  
Det har været en gennemgående pointe i arbjedet at stærke relationer og relati-
onsskabelse er en nøgle til at få et bofællesskab til at fungere optimalt. En pro-
blemstilling der derfor har været behandlet, har været at se på hvordan fremti-
dige bofællesskaber kan indrettes, så potentialer i forhold til dimensionering, pla-
cering og organisering af fællesarealerne optimeres, så de netop understøtter mø-
det og relationsdannelsen.  
 
En central placering af fællesarealerne, så de indgår i den daglige færdsel er et 
greb der kan understøtte relationsskabelse3.  
 
Kombinationen af boliger og private/offentlige arealer kan supplere den enkelte 
boligs faciliteter og dermed kvaliteten af den enkelte bolig, og vil kunne medvirke 
til at nedbringe boligudgifterne og give mulighed for mere attraktive byboliger, 
f.eks. ved at udleje de arealer, der ikke i lige så høj grad egner sig til boligformål.  
 
Et gennemgående fokuspunkt har været at skabe grundlaget for seniorbofælles-
skaber, der i økonomisk henseende kan række ud og nå en bredere betalings-
gruppe. Drøftelser og undersøgelser har taget udgangspunkt i betalingsevnen hos 
almindelige pensionister, for derigennem at opstille forskellige mulige udviklings-
veje. 
 
Nyopførte private udlejningsejendomme er økonomisk svært tilgængelige for pen-
sionister, der alene har folkepensionen at trække på. Seniorbofælleskaber er dy-
rere at opføre end traditionelle boliger, idet seniorbofællesskabet udover selve 
boligarealet også har et fællesareal.  Derfor har vidensindsamling og indledende 

                                                      

2 for deltagere i grupperne se venligst afsnit 6 

3 Realdania (2016): "Ældre og Bofællesskaber" 
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drøftelser fokuseret på at hente inspiration til hvordan der både kan skabes boli-
ger til mere ressourcestærke ældre og til pensionister uden nogen videre opspa-
ring. 
 
Input herfra peger på, at udlejningspriserne f.eks. kan nedbringes gennem syner-
gisk udlejning af arealer til erhvervsdrivende. Størrelsen på den enkelte bolig har 
også stor betydning for huslejen, hvorfor der kan arbejdes med at nedbringe area-
let på nogle af boligerne.  
 
I udviklingen af Almen Bolig+ har man arbejdet med en diversitet i apteringen af 
boligen, der giver brugerne mulighed for at tilkøbe højere kvalitet aptering og an-
dre tilvalg som altaner, flere vinduer etc., hvorved man indenfor samme ejendom 
kan få boliger til forskellig husleje for samme areal. 
 
En anden måde at skabe boliger med forskellig husleje er at indgå aftaler mellem 
almene og private boligselskaber og endeligt kan boligpriser gøres bredere tilgæ-
nelige ved generelt at arbejde med at nedbringe håndværkerudgifterne. 
 
En række arkitektfirmaer er gået i samarbejde med leverandører om at designe 
nye former for byggeri, der gør op med ideen om altid at skræddersy byggeriet. 
Det er byggerier hvor leverandører leverer standardiserede løsninger, som arki-
tekterne bearbejder i forhold til f.eks. beliggenhed, indbyrdes placering og i for-
hold til facadeudtryk.  
 
Der tegner sig samlet set nogle veje frem for bofællesskaber der både kan rumme 
en økonomisk, en social og en kulturel diversitet, når arkitektur og økonomiske 
greb kobles – i det efterfølgende er de identificerede problemstillinger uddybet, 
så de kan danne grundlag for en drøftelse og videre udvikling. 
 

1.2 Baggrund 

1.2.1 Historik 
Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i Mjølnerparken på Nørre-
bro i København i 1987. Initiativtagerne var beboerne selv. Frem til midten af 
1990’erne blev der etableret omkring 30 nye bofællesskaber for ældre. Flertallet 
blev opført som støttede andelsboliger med beboerne som initiativtagere og byg-
herrer. Fra midten af 1990’erne engagerede flere boligselskaber sig i den nye bo-
form. Ofte i samarbejde med den nu lukkede forbrugerorganisation Boligtrivsel i 
Centrum. Hermed blev etableringsprocessen professionaliseret, hvilket – sammen 
med en voksende efterspørgsel – betød en kraftig vækst i antallet af nyetablerede 
seniorbofællesskaber. Det skønnes, at der blev opført små 200 bofællesskaber fra 
midten af 1990’erne og frem til finanskrisen i 2008. Fra 2008 gik etableringen af 
seniorbofællesskaber stort set i stå. De sidste par år har interessen for boformen 
været markant stigende.4 

                                                      
4 Notat udarbejdet af Max Petersen (2016): "Notat om seniorbofællesskaberne i Danmark". 
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"Bofællesskaber er ifølge Ældre Sagen og Danske Seniorer, den boligform, der op-
lever den største stigning i efterspørgsel. 77% af alle danskere kan godt forestille 
sig at flytte i bofælleskab, når de bliver ældre".5 
 

 
Tabel 1  Grafen giver et overblik over etableringsår for bofællesskaber i Danmark – og viser sam-

tidigt at der ikke er en genspejling af den stigende efterspørgsel i byggeaktiviteten. Diagram udar-

bejdet af Henrik Mahncke, Realdania. 

1.2.2 omfang og udformning 
Der findes i dag ca. 250 bofællesskaber, hvoraf langt størstedelen er udformet og 
placeret som tæt-lav bebyggelser i grønne omgivelser, typisk med egne 
kæde/række/klyngehuse omkring et fælleshus. Flere af de nuværende seniorbo-
fælleskaber er fysisk designet til at rumme/kunne ombygges til at folk bliver ældre 
og svækkede.6  
 

 

Figur 1 Det klassiske bofælleskab med tæt lav bebyggelse omkring et fælleshus 

 
Fra en undersøgelse af bofællesskaber i Ballerup Kommune7 ses at fællesskabet i 
de eksisterende bofællesskaber primært består af månedlige fællesspisninger og 

                                                      

5 Realdania (2016): "Ældre og Bofællesskaber". 

6 Notat udarbejdet af Max Petersen (2016): "Notat om seniorbofællesskaberne i Danmark". 

7 Max Pedersen for OK Fonden (2004): "Livet i Ballerup Kommunes Seniorbofællesskaber – en evalueringsrapport" 
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nabohjælp i form af hjælp med computer, hjælp til indkøb, transport-lifts etc., og 
at fællesskabet  i høj grad er baseret på en lyst til at give en hånd til naboer, man 
har opbygget et forhold til. Lysten til at hjælpe kommer m.a.o. når man kender 
folk. 
 
Typisk er der tale om beboere fra middelklassen, med uddannelsesniveau stort set 
svarende til landets gennemsnit.8 Hertil peger ovennævnte undersøgelse på at bo-
fællesskaberne er velfungerende samt at beboere i et bofællesskab har en højere 
livskvalitet og lavere livsudgifter.  
 

55  Hvilken erhvervsuddannelse har De? 

Gennemsnit: 4.82 

Standardafvigelse: 2.28 

Ingen uddannelse 9% 

Specialarbejderuddannelse 3,20% 

Efg-, lærlinge- eller elevuddannelse 15,50% 

Anden faglig uddannelse (fx sundheds-
hjælper,teknisk assistent) 6,90% 

Kort videregående uddannelse, under 
tre år(fx økonoma maskintekniker eller 
markedsøkonom) 6,70% 

Mellemlang videregående uddannelse, 
3-4 år (fx skolelærer, sygeplejerske, jour-
nalist, teknikumingeniør 18,60% 

Lang videregående uddannelse, over 4 år 
(fx læge civilingeniør eller gymnasielæ-
rer) 2,70% 

Anden uddannelse 15,20% 

Ikke besvaret 22,20% 

Tabel 2  Oversigt over uddannelsesniveau for beboere i udvalgte bofællesskaber9 

 
58 procent af seniorbofællesskaberne er etableret som almene boliger, mens an-
delsboligerne tegner sig for 37 procent. 3 procent er ejerboliger. De resterende 2 
procent af bebyggelserne har enten status som privat udlejning eller som en blan-
det ejerform.10  

1.2.3 Stor tilfredshed med seniorbofællesskaberne 
I alt 95 procent af seniorbofællesskaberne fra ovennævnte undersøgelse tilkende-
giver beboerne, at de er tilfredse med at bo i deres bebyggelse. Heraf giver 68 
procent udtryk for, at de er ”meget tilfredse”. Kun to procent er utilfredse. Til-
fredsheden med boformen afspejler sig også i, at beboerne sjældent flytter. Fler-

                                                      
8 Notat udarbejdet af Max Petersen (2016): "Notat om seniorbofællesskaberne i Danmark". 

9 Notat udarbejdet af Max Petersen (2016): "Notat om seniorbofællesskaberne i Danmark". 

10 Max Pedersen for OK Fonden (2004): "Livet i Ballerup Kommunes Seniorbofællesskaber – en evalueringsrapport" 
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tallet af beboerne mener, at det har en positiv effekt på deres fysiske og/eller psy-
kiske velbefindende, at de har valgt at tilbringe alderdommen i et seniorbofælles-
skab.11 

2. Vision for de fremtidige bofællesskaber 

Dette initiativ sigter efter at udvikle et koncept, der udvider forståelsen og ople-
velsen af et bofællesskab.  
 
Konceptet baseres på 2 x 2 principper, hvor de to første fokuserer på forholdene i 
bofællesskabet og de sidste to fokuserer på at sikre en bæredygtighed i forhold til 
kontekst og økonomi:  
 
Selve seniorbofællesskabet tænkes at: 
 

› kunne rumme både høj-, mellem- og lavindkomstgrupper og en social, køns-

mæssig og kulturel diversitet. 

› have fællesarealer, der udformes, så de både understøtter og styrker fælles-

skabet og giver plads til den ønskede diversitet 

Seniorbofællesskabet vil herudover: 
 

› om muligt, indgå i et synergisk samspil med nærmiljøet – dvs. både bidrage til 

og drage fordel af konteksten. 

› være robust overfor markedsmæssige ændringer og ikke blot kunne tilpasses 

ændrede behov hos beboerne, men også tilpasses både andre beboerseg-

menter, en anden organisering og – primært i de urbane fællesskaber - tilret-

tes til andre anvendelsesformer. 

2.1 En bredere målgruppe 

Undersøgelser viser at de eksisterende bofællesskaber er præget af et ressource-
stærkt middelklassesegment, men ret ensartet beboersegment12. Visionen for 
dette initiativ bygger på et ønske om at programmere en bebyggelse med en ind-
retning som appellerer både til  
 

› kvinder og mænd 

› enlige og par 
 

 og som henvender sig lidt bredere og omfatter beboere med 
 

› større indkomstspredning og 

› større social og kulturel diversitet  

                                                      
11 Notat udarbejdet af Max Petersen (2016): "Notat om seniorbofællesskaberne i Danmark". 

12 Max Pedersen for OK Fonden (2004): "Livet i Ballerup Kommunes Seniorbofællesskaber – en evalueringsrapport" 
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Rum og fællesskaber for ældre kan både tilvejebringes i bofællesskaber med stor 
aldersspredning og som egentlige seniorbofællesskaber. De rumlige overvejelser i 
dette notat retter sig mod et egentligt seniorbofællesskab til seniorer over 50 år. 
 
Den indledende programmering tilstræber at skabe en større social diversitet end 
de seniorbofælleskaber vi kender i dag. Processen og planlægningen bør derfor 
være tilrettelagt så man får bygget bro på tværs af både socio-økonomiske og so-
cio-kulturelle skel. 
 
Den socio-økonomiske diversitet skabes ved at gøre det muligt for forskellige ind-
komstgrupper at bo sammen. Det kan gøres ved volumenmæssige, kvalitetes-
mæssige, organisatoriske og prisoptimerede løsninger. 
 
Den socio-kulturelle diversitet handler om at skabe en spredning ift. uddannelses- 
og erhvervsbaggrund, så både akademikere og håndværkere, ledere og ufaglærte, 
samt også gerne regional/national diversitet er repræsenteret. Erfaringer viser 
imidlertid at det er nemmere at bygge bro på tværs af sociale grupper hvis bebo-
erne har fælles interesser. Hvis man vil i den retnig, kan en løsning være at foku-
sere på at skabe interessefælleskaber – om f.eks. haver, hunde, motion, mad, mu-
sik mv. I forhold til en programmering kan dette have en fysisk indflydelse på ud-
formning og indretning af fællesarealer. 

Figur 2  Et interessebåret fællesskab i Byhaver – her inspiration fra fra New York 

2.2 Størrelsen af et bofællesskab 

Omend der ikke er evidensbaseret belæg for at pege på venusmålene for et seni-
orbofællesskab, peger stort set samstemmende input fra interessenter og ældre-
organisationer på at 20-25 personer er et godt udgangspunkt for et bofælleskab i 
forhold til relationsskabelse: Mængden giver tilstrækkelig kritisk masse til at man 
på tværs af gruppen har mulighed for at etablere relationer i mindre grupper. 
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Samtidig er gruppen så tilpas lille, at hele gruppen kan overskues, og man kan op-
bygge et forhold til den som helhed. En bofællesskabsgruppe af denne størrelse 
kan fint adderes og kobles sammen med yderligere fællesskaber, således at even-
tuelle fordele ved at etablere større bygningsmæssige volumener kan opnås. 

2.3 Fællesområderne 

Seniorbofælleskabet bør have et stærkt fokus på ikke blot at understøtte, men 
også at styrke fællesskabet og fællesarealerne.  

Fællesarealer kan både være rum, der kun kan anvendes af bofællesskabet (de 
semi-private arealer), men der kan også være fællesrum, der kobler sig til en 
større gruppe/klynge af bebyggelser eller til byen omkring, og hvor folk også kan 
komme udefra (de semi-offentlige arealer) 

De semiprivate rum/fællesarealer fungerer dels som en mulig buffer/ekstra areal 
til den private bolig, dels som et funktionelt alternativ og et rumligt tilskud både 
brugsmæssigt og arkitektonisk. 

 
Figur 3  KAB's Tubberup Vænge med eksempel på fællesareal placeret centralt som en del af 

indgangspartiet til boligerne og dermed både designet til at understøtte det spontane møde og til 

at tilvejebringe fælles opholdsarealer for en mindre enhed af boliger. Kilde: KAB 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQupLhypXMAhUHiSwKHUoYDvQQjRwIBw&url=http://www.lejebolig.dk/lejebolig/1282626/nye-naboer-soeges-i-vores-4-familiers-opgangsfaellesskab&psig=AFQjCNHsbu2YGWkZFhjyXvN2M4THOwq5-Q&ust=1460978327736084
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Programmet for seniorbofællesskabet, baseret på en eller flere enheder med 20-
25 personer kan med fordel tænkes sammen med andre boligbebyggelser, således 
at der skabes flere klynger, der kan være fælles om yderligere særlige arealer. 

De semi-offentlige fællesarealerskaber kan bruges til at formidle mødet imellem 
bofælleskabet og resten af byen.  

I designet bør være fokus på at udnytte bylivets evne til at give tryghed til bofæl-
lesskabet, samtidigt med at livet i bofællesskabets stueetager – f.eks. fra fælles-
arealerne – kan bringe lys og tryghed ud i gaderummet.  

Synergien mellem byen og bofællesskabet kan også ske i form af faciliteter, der  
både giver byen en ønsket service (bager, cafe, bibliotek etc.) og samtidigt tilveje-
bringer muligheden for lejeindtægter til bofællesskabet for arealer, der egner sig 
dårligere til boligformål. 

Herudover kan der være tale om faciliteter, hvor det er muligt at lave en økono-
misk fordelagtig deleordning omkring de fællesarealer, der hovedsagelig benyttes 
af offentligheden på nogle tidspunkter, mens bofælleskabet mest bruger dem på 
andre tidspunkter.  

Semi-offentlige fællesarealer kan skabes både i tæt bymæssig bebyggelse og i be-
byggelser i forstæder og mindre bysamfund, men fordrer i alle tilfælde et stort fo-
kus på balancen mellem, på den ene side at skabe større kvalitet for bofællesska-
bet og på den anden side undgå unødig 'tresspassing' fra udefrakommende.  

Et eksempel på et kvalitetsløft skabt vha. fællesarealerne er KAB's generationer-
nes hus tegnet af Tegnestuen Vandkunsten. Her drager fællesarealerne nytte af 
dialogen med byen omkring og boligerne løftes samtidig ubesværet væk fra gade-
planet og de udfordringer boliger ofte oplever her i forhold til lys og indblik.

 
Figur 4  Eksempel fra KAB's generationernes hus. Kilde: Vandkunsten. 
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2.4 Beliggenhed 

En programmering bør søge at skabe bebyggelser, der drager nytte af den eksiste-
rende kontekst – uanset om det er i den mindre provinsby, i købstaden eller i den 
halv- eller helt store by. 
 
Programmeringen skal også sigte efter at sikre, at bofællesskabet selv bidrager til 
omgivelserne og gør disse endnu mere attraktive. 

I valg af konkret beliggenhed for et fremtidigt bofællesskab vil det derfor være en 
styrke at identificere potentialet for synergi med omgivelserne, således at byg-
ningsudformning, boligsammensætning og placering af fællesarealer og offentlige 
arealer, erhverv mv. tænkes ind fra starten. 

Dette har betydning for udformning og forståelse af såvel indendørs som uden-
dørs fællesarealer. Det har ligeledes indvirkning på udformning og samspil mellem 
funktion af fællesarealer og byens øvrige rum. 

 

 
Figur 5  Eksempel på boliger, integreret med idrætshal, supermarked og cafe. Bebyggelsen har 

skabt boliger med en prime beliggenhed som penthouseboliger, naboerne har fået et mere spæn-

dende byggeri end tilfældet havde været, hvis der, som oprindeligt planlagt, blot var blevet place-

ret en idrætshal på grunden og developeren har fået mulighed for at opføre et supermarked, som 

samtidigt har skabt det økonomiske grundlag for idrætsfaciliteterne. Kilde Dorte Mandrup Arkitek-

ter 

2.5 Robusthed 

Bebyggelserne bør tænkes med en robusthed for øje. Det gælder såvel: 

Ændret indretning 
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Figur 8  Erhverv i tæt-lavbyggeri kan placeres ved indgangs-

partier. Diagram COWI   

Figur 9  Erhverv i etagebyggeri kan 

placeres i stueetage. Diagram 

COWI   

Fleksibilitet i forhold til at omdanne den enkelte bolig, så den understøtter en 
funktionsnedsættelse 
 

 
Figur 6  Fleksibilitet så seniorbofællesskabets mindre boliger kan lægges sammen og fungere 

som familieboliger. Diagram COWI                                   

 
Figur 7  Fleksibilitet i forhold til at designe fællesarealer, så de kan omdannes til selvstændige le-

jemål. Diagram COWI      

 

 

Ændret anvendelse 

Fremtidig fleksibilitet i forhold til at konvertere fra boliger til erhvervsformål. 
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3. Programmering af seniorbofællesskabet 

3.1 Bebyggelsen 

Programmering og anbefalinger i forhold til konkret placering tager udgangspunkt 
i følgende: 

› at bebyggelsen med fordel tænkes sammen med private eller offentlige insti-

tutioner med aften-/weekendlukket. Hermed skabes adgang til relevante are-

aler, som f.eks. møderum, træningsrum mv. 

› at der er relativ nem adgang til transport og indkøb 

› at der er relativ nem adgang til kulturtilbud, biblioteker etc. 

› at bebyggelsen i bymæssig sammenhæng kan have fordel af at placere boli-

gerne væk fra gadeplan.  

Da en beslutning om bebyggelsens placering også afhænger af udefrakommende 
forhold som adgang til ledige byggegrunde, markedspriser etc. kommer koncept-
programmet med anbefalinger til anvendelse af stueetager for forskellige scena-
rier. 

› Stueetagen benyttes udelukkende til erhvervsmæssige formål – fællesarealer 

udformes som en del af disse private lejemål og placeres ellers på øvrige eta-

ger 

› Stueetagen deles mellem erhvervsmæssig anvendelse og boligernes fælles-

arealer 

› Stueetagen benyttes udelukkende som fællesarealer til boligerne 

› Stueetagen benyttes også til boligformål 

3.2 Boligerne 

Programmering af boligerne tager udgangspunkt i følgende: 

Arealdifferentiering, der 

› sikrer diversitet i byggeriet 

› sikrer mulighed for billigere boliger 

› sikrer boligtyper både til enlige og par 
 
Undersøgelser viser, at 47% af de ældre, der ønsker at flytte inden for de næste 
fem år, ønsker en mindre bolig.13 
 
Boligernes aptering udføres i forskellige kvalitetsniveauer, for at give forskellige 
huslejeniveauer. 

                                                      
13 Schulze og Mahncke, Realdania (2016): "Ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber - Hvad ved vi?" 
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Der arbejdes med placering af boliger i ejendommen, som giver mulighed for at 
udnytte en særlig attraktiv placering i ejendommen, til at differentiere huslejen 

Boligerne skal fremtidigt kunne tilpasses en funktionsnedsættelse, som universelt 
design, uden at dette er en del af det arkitektoniske udtryk. 

14 

Boligerne har om muligt adgang til egen altan/have 

3.3 Fællesarealer  

Programmering af fællesarealerne vil tage udgangspunkt i følgende: 

Placering af fællesarealer, så 

› adgang til boenheder sker via fællesarealer,  

› de sikrer både planlagte og spontane møder mellem beboerne 
 

Udformning af fællesarealerne  

› Udgør i princippet et add-on til den enkelte bo-enhed, men kan udformes så 

det er mere attraktivt med mindre boliger 

› Udformes til at rumme flere brugere samtidig 

› Understøtter dagligdagsbrugsmønstrene, herunder det uformelle møde, avis-

læsning, kaffedrikning mv. 

 

                                                      
14 The Center for Universal Design, www.ncsu.edu 

"Universal design is the design of products and environments to be usable by 

all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or 

specialized design." Ron Mace 
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Figur 10  Indgangen til boligerne kan f.eks. ske gennem et fælles atrium, der er indrettet til op-

hold, med køkkenfaciliteter mv. 

 
Anbefalinger vedrørende størrelse på fællesarealer svarende til de boenheder, 
der skal deles om dem. 
 
Plads i budgetterne til parkering er ofte en udfordring. En mulig vej til at ned-
bringe disse udgifter, er at undersøge om der kan findes planmæssig opbakning til 
en nedsættelse af P-norm-kravet. En årsag til dette kunne findes i pensionisters 
mindre behov for 2 biler og en mulig større interesse for at indgå i delebilordnin-
ger. 
 
 

 
 

Figur 11  Eksempel på fællesareal placeret i ankomstområde. 
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4. Økonomi  

4.1 Ejermæssig organisering 

Bebyggelserne kan opføres som private leje-, andels- og/eller ejerboliger. Andels-
boliger er ikke medtaget, idet statistikker viser, at der stort set ikke er opført an-
delsbofællesskaber siden 2004, formentlig grundet ændringer i låneoptag, der 
samlet set gør boligformen mindre attraktiv end ejerboliger. 

4.1.1 Leje af fællesarealer  
Bofællesskabet kan selv etablere fællesarealer, alternativt arbejde med adgang til 
arealer, der kan fungere som ramme om fællesskabet, men som helt eller delvist 
har en bredere målgruppe. 

Bebyggelsen kan skabe sig plads til fællesarrangementer mv. i form af leje af pri-
vate eller offentlig institutioners faciliteter efter deres normale lukketid. 

Det forudsættes at ejerne af ejendommen etablererer en driftsorganisation, der 
har ansvar for drift og vedligehold af ejendommen samt af fællesarealerne. Ejeren 
har også ansvar for evt. udlejning af fællesarealerne til 3. part.   

Fællesarealerne opdeles i de "private" fællesarealer som seniorbofælleskabet har 
eksklusiv ret til (f.eks. fælles spise-/køkkenfaciliteter) og de arealer som deles med 
andre aktører.  Det forudsættes at anlægs- og driftomkostninger vedrørende de 
"private" fællesarealer finansieres over huslejen, mens anlægs- og driftsomkost-
ninger vedrørende de fællesarealer som deles med andre aktører finansieres ved 
lejebetaling efter forbrug. Hvis seniorbofælleskabet f.eks. deler fællesområde 
med en institution eller liberalt erhverv, kan de således leje sig ind i mødelokaler 
og værksteder på timebetaling.  

Boliger kan løftes fra gadeplan, hvor det giver mening. Detailhandel kan placeres i 
en kontekst, hvor der ellers er krav om etagebyggeri, fordi boligerne har behov for 
de ovenliggende etager osv. 

4.1.2 Kombination af private, leje- og almene boliger 
En god måde at kombinere dyre og billige boliger kan være at kombinere private 
leje-lejligheder med almene boliger. Der er imidlertid en række regler for hvordan 
almene boligselskaber kan udbyde og finansiere deres boliger. En mulig model for 
realisering af et sådant fælles projekt er den delegerede bygherremodel, hvor et 
alment boligselskab laver aftale med en privat projektudvikler om at opføre al-
mene boliger.  
 
Private ejere/ lejere og lejerne i almene boliger har typisk forskellige ønsker og 
forventninger til drift og vedligehold af bygningerne.  Det er derfor vigtigt at finde 
en model, der minimerer interessekonflikterne imellem disse grupper. En model 
kan være at etablere seperate opgange/enheder for ejere og lejere, og nøjes med 
at lade dem deles om fællesfaciliterne. 
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Figur 12  Indgangsvej med mulighed for ophold i en semiprivat zone, Oxford Have 

4.2 Case studie: Anskaffelsespris og Husleje 

Huslejeniveauet i seniorbofælleskaberne vil afhænge af en række parametere, 
herunder 

› størrelse og kvaliteten af byggeriet 

› mængden af fællesarealer og P-pladser 

› pris på byggegrund 

› prisniveau - afhænger af region og om det er by eller land 

› leje eller eje  

For at illustrere dette har vi lavet et overordnet estimat af lejepris for tre typer se-
niorbofælleskaber: 

› Et bofælleskab i tæt bymæssige bebyggelse i Hovedstadsområdet 

› Et bofælleskab i tæt bymæssige bebyggelse i en større by i Jylland 

› Et bofælleskab i et forstadsmiljø eller en mindre provinsby med adgang til 
flere grønne arealer 

En bebyggelse med plads til 20 – 25 personer kan eksemplificeres ved en case 
hvor der i alt er 16 boenheder fordelt på:  
 
6 stk. 3 eller 4-rumsboliger á 80-110 kvm (brutto) 
6 stk. 2-rumsboliger á 68 kvm. (brutto) 
4  stk. 1-rumsboliger á 40 kvm. (brutto) 
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Svarende til et bruttoareal på ca. 1.250 kvm når fællesarealer udgør max. ca. 15% 
af boligarealet. 

I det følgende er vist eksempler på hvordan boenhederne, de semiprivate fælles-
arealer, samt de semi-offentlige fællesarealer ville kunne disponeres henholdsvis i 
tæt by og i en forstad. 
 

  

Figur 13  Eksempel på tæt-lavbyggeri, hvor fællesarealet er atrium mellem husene. Ankomsten til boligerne 

foregår gennem atriummet. Diagram COWI   

 

Figur 14  Eksempel på etagebyggeri placeret i byen, hvor der skelnes mellem det offentlige fællesareal og 

det ”private” fællesareal. Diagram COWI   

4.2.1 Anskaffelsespris 
De tre scenarier er baseret på forudsætninger som er illustreret i afsnit 3.4, d.v.s 
16 boenheder fordelt på 1-, 2- og 3-værelses lejligheder, samt et "privat" fælles-
areal svarende til ca. 15% af boarealet. Derudover har seniorbofælleskabet i byen 
et "offentligt" fællesareal, der evt. kan deles med private virksomheder eller of-
fentlige institutioner.  

Tabel 3  Fordeling af boenheder 

 

boligenhed 

(brutto) antal bruttoareal

1 vær 40 m² 4 160

2 vær 68 m² 6 408

3-4 vær 110 m³ 6 660

I alt 16 1228
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Tabel 4  Typer og størrelse fællesareal 

 

 

Byggepriserne er baseret på COWIs erfaringstal fra tilsvarende byggeri, og forven-
tes at variere fra 11.000 kr. – 15.000 kr. afhængig af om det er bymæssige bebyg-
gelse eller forstad og om det er Københavnsområdet eller Jylland. Grundpriserne 
varierer afhængig af region, beliggenhed og konjunkturer. De valgte byggeretspri-
ser kunne være eksempler på beliggenheder som Kgs. Lyngby, Aalborg og Frederi-
cia. Der er ikke indregnet udgift til P-anlæg. 

Tabel 5  Eksempler på anskaffelsepris pr. m2 bolig i 3 typer seniorbofælleskab 

 

Såfremt byggeriet opføres som privat byggeri, vil det give en anskaffelsessum på 
22.500 – 35.500 kr. pr. etagemeter afhængig af grundpriser og om der tale om 
byggeomkostninger i hovedstaden eller i provinsen.  Almene boliger derimod er 
underlagt et rammebeløb på 29.120 kr. pr. etagemeter. I dette regneeksempel 
overstiger seniorbofælleskabet i hovedstaden rammebeløbet, hvorfor det vil være 
nødvendigt at spare fællesarealerne væk og evt. søge efter en billigere grund. 

4.2.2 Husleje for privat udlejning 
Huslejen for privat udlejning er beregnet og baseret på en forudsætning om at en 
investor, f.eks. en pensionskasse har et afkastkrav på 5,25%. 

Lejeprovenuet pr. m² beregnes som  anskaffelsessum pr. m² gange afkastkrav, 
hvorefter der tillægges 220 kr. pr. m² til udvendig drift og vedligehold. 

Bruttolejen pr. m² seniorbofælleskab i hovedstaden er således beregnet som føl-
ger: 

By (kbh): 35.168 kr * 5,25% + 220 kr = 2066 kr. pr. m² pr. år. 

By(provins): 28.100 kr. * 5,25% + 220 = 1.695 kr. pr. m² pr. år. 

type areal m² pris pr. m²

Private fællesarealer, 

tæt by tagterasse 250 4.000

Offentlige fællesarealer, 

tæt by

Lounge / 

ankomstområde     250 15.000

Private fællesarealer 

forstad

Glasoverdækket 

atrium 250 6.000

Tabel 5

Pris pr. etagemeter Hovedstaden* By (provins)* forstad (provins)**

Byggeomkostninger 15.000 12.000 11.000

Fællesarealer 3.868 3.257 1.221

Grund 4.000 2.500 800

Øvrige udgifter 3.145 2.700 3.188

Moms 6.503 5.114 4.052

byggerenter, gebyr mv. 2.876 2.529 2.263

Anskaffelse i alt 35.392 28.100 22.525

Total anlægssum inkl. fællesarealer ekskl. udearealer 43.461.559        34.506.916     27.661.218                  

* 1228 m2 bolig samt 250 m2 fællesarealer og 250 m2 tagterrasse

** 1228 m2 bolig samt 250 m2 fællesarealer i form af overdækket uderum
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Provinsen: 22.525 kr * 5,25% + 220 =  1.402 kr. pr. m² pr. år. 

 

Omregnet til månedslig leje giver det følgende: 

Tabel 6  Eksempler på husleje pr. måned i 3 typer seniorbofælleskab (privat leje) 

Fællesarealerne på 15% lægges til de ovenstående lejlighedsstørrelser 

Det er vigtigt at være opmærksom på at dette blot er et regneeksempel og at hus-
lejen vil variere fra sag til sag afhængig af konkrete forudsætninger. 

4.2.3 Husleje for alment boligbyggeri 
Huslejen for alment boligbyggeri er baseret på en anden finansieringsform end 
privat udlejning.  I henhold til almenboligloven kan kommunen give et tilskud på 
10% af anskaffelsessummen til støttet byggeri. Derudover skal lejerne bidrage 
med et indskud på 2% af anskaffelsessummen. De resterende 88% finansieres 
med lån. 

Huslejeberegningen for de 3 scenarier tager udgangspunkt i sammen anskaffelses-
summer som i Tabel , dog forudsættes at økonomien i seniorbofælleskabet i Kø-
benhavn optimeres så prisen kan komme ned på rammebeløbet på 29.120 kr. 
Dette kan f.eks. opnås ved at alle fællesarealerne skæres væk. 

Lejen pr. m² beregnes på basis af det lån der skal optages til at finansiere bygge-
riet, d.v.s 88% af anskaffelsessummen. Derefter tillægges 220 kr. pr. m² til udven-
dig drift og vedligehold. 

Bruttolejen pr. m² seniorbofælleskab i hovedstaden er således beregnet som føl-
ger: 

88% * 29.120 kr. * 5,25% + 220 kr = 1.565 kr. pr. m² per år. 

Omregnes dette til månedlig leje giver det følgende:  

Private

Enlige pensionister (7500 kr/md)

Pensionistpar (9000 kr/md)

Leje pr. md  ( beregnet af bruttoarealet)

BY (Kbh) By (provins) forstad (provins) antal m²

40 m² lejlighed 6.337 5.183 4.300 40

68 m² lejlighed 10.773 8.810 7.310 68

85 m² lejlighed 13.466 11.013 9.137 85

110 m² lejlighed 17.427 14.252 11.825 110

Hvor mange m2 kan man få for 7500kr/md 47 58 70

Hvor mange m2 kan man få for 9000kr/md 57 69 84
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Tabel 7  Eksempler på husleje pr. måned i 3 typer seniorbofælleskab (almene boliger) 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at dette blot er et regneeksempel og at hus-
lejen vil variere fra sag til sag afhængig af konkrete forudsætninger. 

4.3 Pensionisternes betalingsevne 

En af ambitionerne med konceptprogrammet er at udarbejde forslag til et senior-
bofælleskab, der kan rumme en større social spredning. Det er derfor centralt at 
sammenholde huslejeomkostningerne ved seniorbofælleskaberne med den beta-
lingsevne, som en folkepensionist har, hvis han/hun ikke har formue og private 
pensionsopsparinger. 

Ifølge Dansk Ældreråd er de maksimale satser for folkepension 12.462 kr./md for 
enlige og 9.199 kr./md for samboende par. Dertil kommer ældrechecken på 
16.600 kr. pr. år15.  Samlet set giver det en bruttoindkomst på godt 165.000 kr. for 
enlige og 254.000 kr. for par.  Der findes altid afvigelser og undtagelser, men pen-
sionister kan generelt få boligydelse for boliger op til 65 m² (enlige) eller 85 m² 
(par). Størrelsen af boligydelsen afhænger af indkomst og formueforhold. Til pen-
sionister uden særlige behov gives maksimalt 3.790 kr. i pr. måned pr. bolig16, sva-
rende til godt 45.000 kr. pr år. 

Tabel 8  Eksempel på betalingsevne med laveste pension 

 

Privatforbrug har høj grad af variation. En rapport om leveomkostninger fra 
CASA17, indeholder standardbudget for både erhvervsaktive og pensionister. Her 
har man regnet sig frem til at raske pensionister, der bor for sig selv og er mere 
"konservative" omkring forbrugsvalg end den arbejdsaktive befolkning, minimum 
har et forbrug på 5.000-5.500 kr./md, svarende til et minimum forbrug pr. år på 
godt 65.000 kr for enlige og 120.000 for par. 

                                                      
15 https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension 

16 https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-soege.aspx?NavigationTaxonomyId=7d5abe37-92da-41c1-b037-

73ea7094e9bf 

17 http://www.dr.dk/NYHEDER/htm/magasiner/penge/pm0602/pm0602-casarapport.pdf 

BY (Kbh) By (provins) forstad (provins)

40 m² lejlighed 5.218 4.842 3.927

68 m² lejlighed 8.870 8.231 6.676

85 m² lejlighed 11.088 10.289 8.345

110 m² lejlighed 14.349 13.316 10.799

enlig par

Årlig indtægt (folkepension inkl. pensionstillæg) 165.000 255.000

Skat 40.000 55.000

Nettoindtægt efter skat pr. år 125.000 200.000

Boligstøtte 45.000 45.000

forbrug 65.000 120.000

Rest til bolig + forbrug pr. år 105.000 125.000

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension
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Dette medfører at enlige pensionister har et restbeløb på ca. 105.000 kr om året 
(8.700 kr./md) til bolig inkl. el, vand og varme, mens et samboende pensionistpar 
har et beløb på ca. 125.000 kr. om året (10.500 kr./md). Udgifter til el, vand og 
varme varierer afhængig af boligens tilstand og størrelse, men hvis det forudsæt-
tes at enlige bruger 1200 kr./md og par bruger 1500 kr./md på dette forbrug, be-
tyder det at de vil have råd til en husleje på henholdsvis 7.500 kr./md for enlige og 
9000 kr./md for par.    

Baseret på disse forudsætninger vurderes det at almindelige folkepensionister 
uden formue og private pensioner vil have vanskeligt ved at have råd til at bo i ny-
byggede seniorbofællesskaber, uanset om det er privat leje eller almene boliger. 

Dette er også erfaringen fra Furesø Kommune der arbejder meget med seniorbo-
fælleskaber. Her oplever man at det er de mest ressourcestærke pensionister der 
efterspørger de nybyggede seniorbofælleskaber, selv i det støttede byggeri.18  

Det er vurderingen at der vil være stor interesse fra kommunerne om at gå i dia-
log med private investorer om at løfte opgaven med at levere seniorbofælleska-
ber til de ressourcestærke ældre, så den kommunale støtte kan bruges til det 
mest ressourcesvage.  

5. Nye løsninger 

Hvis man ønsker at skabe seniorbofælleskaber med større social diversitet, er der 
behov for at tænke nyt.  

For det første giver støttet byggeri mulighed for at give kommunal tilskud til an-
lægssummen. Hvis støtten kan koncentreres til de der ikke har indtægter udover 
pensionen, vil det være en fordel at lave seniorbofælleskaber, hvor der er mulig-
hed for at kombinere private leje og almene boliger.  
 
For det andet kan man spare omkostninger ved at reducere fællesarealerne eller 
dele dem med erhvervslejemål eller institutioner, som man opnår dobbeltudnyt-
telse af arealerne.  
 
For det tredje kan man arbejde med at reducere byggeomkostningerne. En række 
arkitektfirmaer er gået i samarbejde med leverandører om at designe nye former 
for billigt modulbyggeri. Det er løsninger hvor leverandøren leverer standardise-
rede modulløsninger til en billig pris med mulighed for tilkøb af ekstraydelser i 
form af hårde hvidevarer, aptering og altaner mv.   
 

"KAB vil bygge 650 familieboliger i syv forskellige byer […] tanken med projektet 

er, at opføre billige familieboliger tæt ved arbejdspladserne det vil sige i byerne.  

- Der [er] tre ting, som gør at boligerne bliver billige. Det ene er en enkel boligind-

retning, den anden er, at byggeriet foregår industrielt, og som det tredje at udgiften 

                                                      
18 Interview med Furesø Kommune, d. 19. maj 2016 
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til driften af boligerne kan holdes nede, fortæller byggedirektør i KAB, Rolf Anders-

son."19 

 
Der er gennemført to følsomhedsberegninger der illustrerer mulighederne for at 
optimere byggeriet. Dels en beregning der viser huslejepriserne for støttet byggeri 
hvis alle fællesarealer fjernes, dels en beregning, der analyserer hvor meget byg-
geomkostningerne kan reduceres for at byggeriet kan imødekomme den alminde-
lige pensionists betalingsevne. 
 
Den første følsomhedsberegning viser at man ved at lave støttet byggeri og spare 
alle fællesarealer kan bringe lejeprisen ned til 4.000-5.000 kr./md  for 40 m²,   
6.500-9.000 kr./md for 68 m² og 8.000-11.000 kr./md for 85 m³. Dette betyder at 
de, der alene har pensionen kun har råd til de mindste lejligheder (40m2) i stor-
byen, men kan få råd til de mellemstore lejligheder (68m2) i forstæderne og i de 
mindre byer. For de mindst bemidlede pensionistpar gælder at de har råd til de 
mellemstore 85 m² lejligheder, dog ikke i storbyen.  Mønsteret ligner den tendens 
der i øvrigt er på boligmarkedet, idet de mindre bemidlede fortrænges fra storby-
erne. 
 
Den anden følsomhedsberegning viser, at den kritiske grænse på 7.500 kr. for en-
lige og 9.000 kr. for par, kan  opnås hvis byggeomkostningerne kan reduceres til 
8.000-9.000 kr. pr. m². Dette vil kræve nye måder at udbyde og levere seniorboli-
ger på.  
 
COWI har hørt om eksempler på leverandører i markedet der kan levere sådanne 
byggerier, helt ned til 8.500 kr. pr. m² . Prisen er imidlertid fuldstændig afhængig 
af en række faktorer. Bl.a. at der benyttes kendte løsninger, som entreprenører 
selv har været med til at optimere og udvikle. 
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tion fra følgende eksperter og interessenter fra Zenior DK, Niras, ONV Arkitekter, 
Nord Architects, OK Fonden, KAB, Lejerbo, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Æl-
dre Forum og Ældre sagen.  

                                                      
19 http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/46156-billige-boliger-til-familien-danmark 

Projektet bygger på et fabriksfremstillet basisbyggemodul i træ med en central 

kerne til vådrumsinstallationer, teknik, trappe osv. Modulerne kan ligesom 

byggeklodser sættes sammen i både plan og højde, og byggesystemet skaber 

således et væld af muligheder for udformningen af den enkelte bolig.  

"Vores boliger [almene boliger] forventes at blive udlejet til ca. 7000 kr. i hus-

leje pr. måned for omkring 100 m2. Vi kan ikke vente med at komme i gang.” 

Tegnestuen ONV til Arkitektforeningen 11.09.2013. 
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Realdania takker deltagerne for gode vidensinput og stort bidrag til arbejdet. 

 

 

 

 

 


