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‘Vi er studerende på Københavns Universitet 
og vil gerne flytte sammen’

‘Jeg er singlemor med ét barn, som er hos 
sin far hver anden weekend’ 

‘Jeg er enlig far til 3. Mine børn bor her hver anden 
uge.  Jeg har brug for en billig bolig med mange rum’



FORORD
1
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HØJE GRUNDPRISER TILVÆKST MODERNE BOLIGKRAV

BEHOV FOR NYT BOLIGKONCEPT
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HVORFOR  ALMENE STORBYBOLIGER?

København oplever i disse år en kraftig befolkningstilvækst, hvilket  øger efterspørgslen efter boliger. Samtidig 
spiller nye livsmønstre og moderne familieformer, med flere enlige forsørgere, delebørn og mere fleksible 
papirløse forhold en større og større rolle i efterspørgslen efter boliger. Københavns Kommune vurderer, at der 
frem mod 2025 er behov for omkring 45.000 nye boliger, til bl.a. unge og børnefamilier. Der er derfor behov for, 
at der udvikles nye boliger og boligtyper, som kan imødekomme behovet for kompakte boliger med fleksibel 
indretning, som det blandt andet fremgår af hovedaftalen mellem Københavns Kommune og BL’s 1.kreds  

Den almene sektor har gennem de sidste ca. 100 år haft en vigtig samfundsmæssig funktion, i forbindelse med 
etableringen af et varieret og balanceret boligmarked i landets større byer. Den almene sektor er ofte gået forrest 
ved udviklingen af nye boligtyper, arkitektur, kvalitetsstandarder, medbestemmelse i byggeriet og driften af boliger 
mv. til gavn for efterfølgende generationer – ikke mindst i landets hovedstad. Den almene sektor i København 
er også en central del af udviklingen af byen denne gang. De tre store københavnske boligorganisationer fsb, 
Lejerbo og AAB er derfor gået sammen om at udvikle et koncept for, hvordan der kan opføres boliger, som lever 
op til den moderne københavners behov. Konceptets boliger skal først og fremmest imødekomme behovet for 
mindre og moderne boliger, som er til at betale for byboer med ”almindelige” indkomster. Resultatet er blevet 
konceptet ”Småt & smart – almene STORBYboliger”. 

En bolig er noget man bruger, hvorimod et hjem er noget man har gjort til sit eget. Hjemmet er et af de vigtigste 
elementer i folks liv. Det kræver gode rammer, når boliger skal blive til hjem for mange forskellige typer 
mennesker. De almene STORBYboliger er derfor kendetegnet ved fleksible fysiske rammer, der giver mulighed 
for rummelige samlivsformer, som kan ændre sig over tid; ved at give mulighed for det aktive naboskab og ved at 
invitere til samspil med den omkringliggende by. Storbyboligkonceptet er et bidrag fra de tre boligorganisationer 
til udviklingen af  boligmarkedet i København. Med denne konceptmappe inviteres Københavns Kommune til at 
deltage i et partnerskab med fsb, Lejerbo og AAB, med det formål at videreudvikle boligkonceptet og etablere 
300-500 almene STORBYboliger, placeret på forskellige grunde i København.  God læselyst.

Bjarne Larsson, Adm. direktør i fsb • Palle Adamsen , Adm. direktør i Lejerbo • Christian Høgsbro, Adm. direktør i AAB
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‘København vokser med 1.000 
indbyggere om måneden!’

‘Der er brug for boliger i alle størrelser for at    
imødekomme storbyens behov’

‘Hver dansker råder over 51 m2 boligareal. 
Det er verdensrekord! På 2.pladsen ligger 
Sverige med 39 m2’



STORBYENS UDFORDRINGER
MÅLGRUPPE

HELHEDSBASERET BOLIGKONCEPT

2
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ØRESTAD SYDHAVN

INDRE NORDHAVN VALBY/CARLSBERG

??

??
I KØBENHAVN SKAL DER BYGGES

25.000 BOLIGER 

INDEN 2025
25 % SKAL VÆRE ALMENE
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Den stigende urbanisering og væksten i landets store byområder, og her særligt i København, har skabt et øget 
pres på den eksisterende boligmasse. Mellem 2014 og 2040 får alene København 35 % flere indbyggere (Kilde 
Københavns Kommune). Befolkningstilvæksten består hovedsagligt af unge og familier. Københavnerne bor i 
dag tættere end tidligere, på trods af at det gennemsnitlige boligareal pr. bolig er vokset. Samtidig spiller nye 
familieformer, med flere enlige forsørgere, delebørn og mere fleksible papirløse forhold, en større og større rolle 
i efterspørgslen efter boliger. I København er antallet af husstande bestående af 1 voksen således fortsat højt, 
mens antallet af hustande bestående af 1 voksen med børn, par med børn, og 3 eller flere voksne er stigende. 

Befolkningstilvæksten øger presset på de bynære boliger, mens antallet af nye almene boliger i de bynære 
udviklingsområder er faldende. Markedet har presset de økonomiske koncepter til det yderste. Det påvirker 
kvaliteten i det almene boligbyggeri, og det påvirker, hvor der kan bygges. Grundpriserne er for høje i forhold til 
finansieringsmodellen for støttet byggeri. Konceptet for almene STORBYboliger tager udgangspunkt i det ømme 
punkt: forretningsmodellen. Set i lyset af den ventede ændring i planloven med krav til 25 % almene boliger i 
nye boligområder, har vi udviklet en bæredygtig forretningsmodel, der tænker alle væsentlige faktorer ind i et 
helhedsbaseret boligkoncept. 

Den almene STORBYbolig skaber muligheder og bidrager til sin kontekst.  Den udnytter kantzonen og 
understøtter byliv. Designet til at klare de miljømæssige udfordringer vi har i byen. Og  den tilgodeser 
udviklingen af forskellige og skiftende værdier,  behov og arkitektoniske strømninger. Men den forsøger også at 
løse op på de boligkvalitetsmæssige udfordringer, som nybyggede boliger i dag lider under, hvor mange er dybe 
og smalle, ufleksible og homogene, ofte med altangange og i svingende kvalitet med hensyn til både materialer 
og fællesarealer. Vi vil gerne tilbyde mere end det.

STORBYENS UDFORDRINGER

EKSEMPEL: RÆKKEFØLGEPLAN KØBENHAVN
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VI VIL GERNE PRØVE AT BO SAMMEN SELVOM VI LIGE HAR 
LÆRT HINANDEN AT KENDE

HVER ANDEN UGE ER VI 9 HERHJEMME, 
MEN DE ANDRE UGER KUN 2

+ DELEFAMILIER

+ BOFÆLLESKABER

+ SINGLER
 

+ UNGE PAR

ALMENE STORBYBOLIGER
FAMILIE
BOLIG

ÆLDRE
BOLIG

UNGDOMS
BOLIG
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Målgruppen for den nye almene STORBYbolig er det moderne bymenneske. Både den unge, familien og 
seniorparret. Men også singlerne, de fraskilte,  delefamilierne, tilflytterne, de studerende og bofællesskaberne.  

Målgruppen er de mennesker, der gerne vil bo  centralt i  byen, som ønsker at være en del af byen, og  som derfor 
også tilfører liv til byen.  De aktive brugere af byens tilbud, som udnytter muligheder og skaber synergi.

Udfordringen for de almene boligorganisationer er at levere et nutidigt svar på boligbehovet i de store byer i form 
af mindre, moderne og bæredygtige storbyboliger kendetegnet ved:

• mindre, men fleksibelt arealforbrug 

• koncentrerede fællesarealer

• betalelige huslejer

• boligerne og bebyggelsen er inkluderende som en del af byen (og bylivet) 

• boligerne har tydelig arkitektonisk kvalitet og  positiv identitet

Med almene STORBYboliger skal:

• de unge på boligmarkedet have bedre adgang til attraktive, billige og delevenlige boliger.

• børnefamilierne have bedre adgang til nye, større boliger med gode rekreative faciliteter.

• enlige og voksne par uden børn have bedre adgang til attraktive mellemstore boliger med grønne nærmiljøer.

MÅLGRUPPE
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ALMEN 
STORBYBOLIG

ØKONOMI SOCIAL PROFIL

• arealoptimering

• kompakt og effektivt 

• minimerede adgangsforhold

• robust teknisk koncept

• minimeret drift

• dobbeltanvendelse

• transformationsevne

• ingen kælder 

• nabofællesskaber

• plads til forskellighed

• optimeret indeklima

• stærk identitet

• synergi med byen

• dyrker det at bo i byen

MILJØ ARKITEKTUR

• BR 2015 / BR 2020

• udnyttelse af dagslys

• integreret design

• teknisk fleksibilitet

• rationelt byggesystem

• langtidsholdbare materialer

• udskiftelige facader

• skybrudssikret

• videreføre kulturarven

• stor tilpasningsevne

• tilegnet moderne livsformer

• proportioneret til byen

• i dialog med omgivelserne

• aktive kantzoner

• integrerede servicefaciliteter

• høj stuetage
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Den almene STORBYboliger er udviklet holistisk. Den er både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

En kvalitetsbolig med en lav husleje og et lille fodaftryk i de tætte byområder. Skybrudssikret med et minimum af 
kælderarealer. Tilgængelig og åben for forskellighed.

Alle tilvalg i boligen, i bygningen eller i bebyggelsen i relation til byen tjener flere formål. Synergieffekter, 
ressourceudnyttelse,  rentabilitet og passivt design er faktorer, der set i en overordnet analyse åbner nye døre. 
Betragtninger der ser løsninger i nye sammenhænge og udnytter potentialerne hos både beboerne og i byen.

Konceptet udspringer særligt af ønsket om at sikre diversitet. Diversitet af forskellige boligtyper med mulighed 
for at oprette mange værelser og funktionszoner på færre kvadratmetre. Med den fleksibilitet vi kender fra den 
ældre københavnske boligtype, hvor lejligheder kan lægges sammen eller udvides i takt med den demografiske 
udvikling. I dialogen med det enkelte kvarter  og med de almene STORBYboliger som aktiv medspiller i byen.

HELHEDSBASERET BOLIGKONCEPT
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‘Jeg vasker på Laundromat Café’

‘Jeg vil hellere bo småt og centralt’

‘Hvorfor betale for en bolig på 95 m2, når jeg kun har brug for 75 m2?’

‘Festlokalet er vores lokale café’



SMÅT & SMART
BOLIGEN

BYGNINGEN
BYEN

3
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19BOLIGEN
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KARNAP

FRANSK ALTAN

HØJE LYSINDTAG

BAD

KØK

OPB.
2,6 M

8,8 M

CYKELLOUNGE

TAGHAVE

FÆLLESRUM

LOBBY

STØRRE BOLIG

STØRRE BOLIG

STØRRE BOLIG

ORGANISK OPDELING SMARTZONEN

NYE MØDESTEDER OPHOLDSFACADER
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Den almene STORBYbolig er enkel, robust og åben for forskellig anvendelse. Den kan præges, inddeles og 
udbygges af sin lejer, ligesom fællesarealer kan tilpasses identiteten i den enkelte afdeling. Boligen er minimal 
for at kunne holde huslejen på et acceptabelt niveau.  

Fordi boligen er tænkt i længden frem for i dybden, kan den arealoptimeres med 20-30 % i forhold til traditionelle 
almene boligtyper. Arealoptimeringen er funktionel og fleksibel, fordi den er tænkt smart. Værelser inddeles efter 
behov og boligmodulet er ORGANISK og kan udvides vertikalt og horisontalt over tid.

 

Boligen organiseres omkring en SMARTZONE indeholdende lejlighedens installationer og teknikkrævende 
funktioner som bad, toilet, entré og køkken.  

FACADER er ikke bærende. Derfor kan de udføres frit, f.eks. som en rumskabende bygningsdel med udnyttelse af 
facadedybden, med franske altaner og karnapper eller skår, der trækker lys ind på forskellig vis og sikrer et godt 
udsyn til gade og himmel. De franske altaner øger udsynskvaliteten og den generelle sammenhæng med byen. 
Karnapper og vinduesfag bidrager til at variere udsyn og dagslysindfald i boligerne. 

Traditionelle boligaltaner konverteres til nye MØDESTEDER i form af fællesterrasser,  fællesrum, ankomstlounge, 
cykellounge o.l. De skaber de uformelle samlingspunkter og bevægelsesstukturer i en bebyggelse, varierede 
udearealer og lysindfald på trapper og i ankomstarealer i forbindelse med de enkelte boliggrupper.  Mødestederne 
er et supplement til den minimale bolig.

BOLIGEN
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STUDIO

2-3 RUMS BOLIG

3-4RUMS BOLIG
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SMARTZONEN

Smartzonen ligger i boligens mørkeste zone som lydbuffer mod de fælles ankomst- og fordelingsarealer.   

Smartzonen er boligens tekniske rygrad og  indeholder alle føringer.

Smartzonen har mange funktionelle og praktiske potentialer i forhold til beboernes individuelle indretningsbehov. 
I basismodellen er den dimensioneret til at indeholde entré, baderum, køkken og effektiv opbevaring i flere 
niveauer, udført som 2-3 store nicher, som beboeren selv kan indrette og aptere med afskærmende skydedøre/
låger/gardiner og hylder/reoler/skabe.

Afhængingt af boligstørrelse og individuelle ønsker kan den også indrettes med hems, fold-ud seng, walk-in 
closet, kuffertrum, arbejdsplads, skydeskabe, fold-ud køkken, gæsteseng osv. 

Smartzonen kan være elegant, rå, hyggelig, meget eller lidt tilgængelig, funky eller minimalistisk. 

SMARTZONEN
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25BYGNINGEN
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IND

TERRASSE

FÆLLESRUM

12 M

MAX 50 M 

4 - 10 ETAGER

7

5

3

1

4 - 10 ETAGER

FORAREAL

CYKELLOUNGE

ANKOMSTLOBBY

STUDIOS MED TRAPPESTEN

BUTIK

TERRASSE

TERRASSE

FÆLLESRUM

CYKELLOUNGE

NABOSKABET  PROPORTIONER OG TILSPASNING

HØJ OG AKTIV STUEETAGEDE SOCIALE RUM
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 PROPORTIONER OG TILSPASNING

HØJ OG AKTIV STUEETAGE

NABOSKABET. Boligkonceptet organiseres i forhold til 8-12 boliggrupper pr. etage omkring et fælles ankomst- 
og fordelingsareal. Denne gruppering  skaber mulighed for udvikling af halvprivate fællesskaber med egen 
identitet og  tolerance. 

PROPORTIONER. Den københavnske karré har meget specifikke strukturelle kendetegn såsom markerede 
opgange, høje stuetager, trappestenen, porten og gårdrummet. Facaden mod gaden udtrykker relief, takt og 
materialitet.  Et andet signifikant kendetegn er, at man bor ’i facaden’. Boligernes tilstedeværelse i det offentlige 
rum er med til at tegne gadebilledet og give tryghed i byen. Den almene STORBYboliger tilpasser sig byens 
regler i højde, bredde, dybde og facadekoncept.

HØJ STUEETAGE. Stueetagen udføres med ekstra højde for at sikre muligheden for forskellig anvendelse, 
som rummelig ankomstlobby, cykellounge med lodret cykelparkering, effektive depotarealer, butiks- og 
erhverslejemål  og studios i 1,5 plan. Mod gaden kan der arbejdes med en høj sokkel, hævet stuegulv og 
trappesten, der hæver boligerne væk fra gaden og sikrer mod oversvømmelser og generende indkig. 

DE SOCIALE RUM. Det ’fælles’ prioriteres frem for det ’private’. Private altaner er dyre, byggeteknisk 
udfordrende og skygger for udsyn og dagslys og erstattes af større fællesterrasser i tilknytning til ankomst- og 
fordelingszonen, så tæt på livet i byen som muligt.

BYGNINGEN
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STUDIO ( ERHVERV)
(25) 30 m²  BRUTTO

ATELIERBOLIG 
(50) 60 m²  BRUTTO

ATELIERBOLIG STOR
(75) 90 m²  BRUTTO

DUPLEX 2
(106) 115 m²  BRUTTO

DUPLEX 1
(81) 95 m² BRUTTO

ATELIER STOR VARIANT
(75) 90  M2 BRUTTO

BOLIGDIVERSITET I EN BYGNING
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DIVERSITET. Konceptet består af byggeklodser, der kan kombineres i forhold til ydre omstændigheder som 
lokalplanskrav, kontekst og solorientering. Byggeklodserne repræsenterer forskellige boligtyper, der henvender 
sig til et bredere spektrum af beboere, der ønsker at  bo i storbyen;  atelierboliger med indeliggende fordelingsgang, 
større gennemlyste familieboliger med indeliggende fordelingsgang, studios med ekstra etagehøjde og, i mindre 
omfang,  gennemlyste boliger med altangang. 

Konceptet tager udgangspunkt i et smart og gennemtænkt modulsystem, der er finudviklet i forhold til at 
kunne indeholde familieboliger,  ungdomsboliger, ældreboliger  eller helt nye boligtyper som bofællesskaber  og 
dobbeltboliger. 

De mange boligtyper i samme  byggekoncept skaber et meget robust udgangspunkt for nuancer og  tilpasning til 
den enkelte byggegrund, både under opførelsen og over tid, hvis boligbehovene ændrer sig. 

Det arkitektoniske slægtskab giver ligeledes mulighed for at koble ungdomsboliger ligge ved siden af ældreboliger, 
der igen kan sammensættes med familieboliger alt efter den pågældende kommunes ønsker om sammensætning 
og den lokale bymæssige kontekst, boligerne skal indgå i. 



30 FACADEDESIGN

LYS OG UDSIGT  FRA FLERE SIDER

VINKLET FACADE MED LYS  FRA 2 SIDER

KARNAPPER MED SIDELYS

ALTERNATIVE DESIGNVALG
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FLEKSIBELT FACADEDESIGN. Konceptet bygger på friheden til at vælge facadeprincip og facadedesign. Vi 
ved hvad vi vil i dag, men om 30 år vil vi noget andet. Derfor er de bærende konstruktioner ikke afhængige af 
facadernes design. Der er rig mulighed for anvendelse af bæredygtige prefab metoder, elementdesign eller 
systemleverancer. 

I dag foretrækker vi at udnytte de byggetekniske egenskaber i en energieffektiv klimaskærm til at skabe 
arkitektonisk og funktionel merværdi. Facaderne kan for eksempel designes rummeligt med nicher og karnapper.  
Eller de kan foldes og vinkles for at udnytte nuancerne i dagslys og solindfald henover dagen, så selv en ensidig 
bolig vil opleve en tidsrytme. 

Fremtiden byder på nye æstetiske normer og intelligente byggematerialer. Ved at anvende ikke-bærende facader 
sikres konceptet en høj transformationsevne og fleksibilitet i forhold til konvertering til nye boligformer, tilpasning 
til nye arkitektoniske strømninger eller til helt andre funktioner. 

KARNAPPER MED SIDELYS

ALTERNATIVE DESIGNVALG
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NORMAL  ALMENBOLIG  

ALMEN  STORBYBOLIG  
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Den almene STORBYbolig tager udgangspunkt i godt dagslysdesign. Det viste koncept kan endda anvende et 
større glasareal end bygningsreglementskrav. Sammenlignet med en normal almenbolig i 10-11 m dybde lever 
den almene STORBYbolig op til sit navn som atelierbolig. 

Der er ikke påsat altaner eller svalegang i analysen af en normal bolig, hvilket vil sænke dagslyskvaliteten yderligere.

Atelierboligen er bearbejdet med fokus på stor oplevelsesværdi med eksempler på dagslysdesign, der tager højde 
for lysets toner og forskellige retninger. Kravet til vinduesarealer i henhold til BR2020 er 15 % af gulvarealet.  
Almene STORBYboliger har glasarealer svarende til 25-30  % af gulvarealet og har samtidigt heller ikke  slagskygge 
fra ovenliggende altaner eller svalegange.

DAGSLYS



BOLIGTÅRN

BOLIGSTOK/KARRÈ

IN FILL

VEST

VEST
NORD

ØST

SYD

NORD
GRØNNE TAGE

REGNVAND TIL 
TOILETSKYL

VANDHAVE

BASSIN

VEST
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TYPOLOGIER EGENART OG TILPASNINGSEVNE

KLIMADESIGN BLÅ GÅRDRUM
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EGENART OG TILPASNINGSEVNE

TYPOLOGIER. Konceptet er udviklet til at kunne indgå  i alle typer byudvikling fra almindelig etageblokke 
og karrébebyggelser til tårne, punkthuse og in-fill. Herved skabes et robust byggekoncept med stor 
variationsmulighed, der let kan tilpasses individuelle lokalplaner.

EGENART. Volumen, materialevalg, tagudformning, facadeflugt og organisering af fællesarealer er 
designelementer, der tilpasser bygningen til sin kontekst. Konceptet er udført, så facader kan udvikles i forhold 
til egenarten i det enkelte bykvarter. 

KLIMADESIGN. Almene STORbyboliger udnytter dagslys og s0lorientering.  De organiseres i forhold til 
støjkilder, forurening og omgivelsernes potentialer. Konceptet kan håndtere klimamæssige faktorer og er 
passivt designet til at opnå krav til BR 2o15 uden aktive virkemidler.

BLÅ GÅRDRUM. Store belagte gårdanlæg nedprioriteres til fordel for strategier, der optimerer biofaktoren og 
håndterer regnvand. Opholdsarealer koncentreres i zoner og stables i flere niveauer. Gårdrum kan oprenses og 
anlægges med ekstensive regnhaver eller skybrudssikres med forsinkelsesbassiner med flere funktioner. Driften 
af disse områder minimeres. Fællesarealer etableres i kantzonen eller i tilknytning til gaden som urbane zoner 
med vandrender og intensive grønne byrumselementer, mens gårdarealer udgør de visuelle friarealer, der sikrer 
luft mellem bygningerne.

BYEN
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‘Vi vil gerne minimere konflikter med bebo-
ernes egendrift. Til gengæld vil det være in-
teressant at tilbyde beboerne mulighed for at 
monitorere deres eget forbrug.’

‘Der findes andre gulve end bøgeparket. Jeg vil gerne 
have et gummigulv i min bolig.’

‘Skal vi sammen med SBI kigge på alternative isoleringsmaterialer, 
der kan minimere  facadetykkelsen i f.eks. karnapper?’

‘Er det overhovedet nødvendigt 
med varmekilde i et indeliggende 
toilet i et 2020 byggeri?’
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TEKNISK KONCEPT
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4,4 M

8,8 M

ventilation

8,8 M

BÆRENDE SYSTEM FLEKSIBILITET

CENTRALE FØRINGER INDEKLIMA
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Det tekniske koncept er fremkommet gennem en analyse af fordele og ulemper ved de mange delløsninger, der 
er kendte i dag. Samspillet mellem delløsninger sat overfor bæredygtighedskrav og ønsket om fleksibilitet og 
æstetisk frihed har resulteret i følgende foreløbige prioritering. 

BÆRENDE KONSTRUKTIONER.  Hovedkonstruktioner forberedes til vertikale og horisontale sammenlægninger 
omkring ’smart’ zonen, således at lejlighedsstørrelser kan ændres over tid. Der arbejdes med gennemgående 
bærende skillevægge pr. 8,8 m i betonelementer. Trapper udgør som undermoduler bygningens afstivende 
elementer. Etagehøjden kan varieres og indgår som et justeringshåndtag i forretningsmodellen. Betondæk 
spænder på tværs og sikrer en fri facade uden bæringer. Dæk placeres, så trappehuller mellem etager kan 
indarbejdes naturligt. Der kan med fordel anvendes SL dæk, som kan efterleve høje brandkrav og luftlydskrav 
uden yderligere tiltag. Herved minimeres materialeforbrug og arbejdsgange.  

CENTRALE FØRINGER. Der etableres lodrette skakte langs de bærende skillevægge der føres til centrale 
teknikrum på tag eller stueetage. Skakte er i konceptet dimensioneret til 4-8 etagers byggeri, og deres placering 
sikrer fleksibilitet i boligdisponering og i indretningen af selve boligen og dens smartzone. Der etableres ikke 
luftkanaler til facaden i de enkelte boliger. 

FLEKSIBILITET. Det bærende system er forberedt til boligsammenlægninger på tværs. Dækspænd muliggør 
lodrette sammenlægninger. Varmesystem udføres som radiatorer. der sikrer fleksibilitet og minimerer 
gulvopbygning. Smartzonen kan udføres uden gulvvarme, så den kan bevare sin fleksibilitet over tid. Vertikale 
skakte muliggør friheden til at ændre boligstørrelser over tid.

INDEKLIMA OG ENERGIFORBRUG. Konceptet er vurderet i forhold til indeklima og energiforbrug. BR 2015 krav 
kan efterleves uden solceller. BR 2020 krav kan efterleves med øget isolering og solceller på tag.

TEKNISK KONCEPT

FLEKSIBILITET
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3 RUMS BOLIG PÅ 60 M2
 TIL KR. 5.000 OM MÅNEDEN !



5
ØKONOMISKE  MÅLSÆTNINGER

ETABLERING
DRIFT
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HUSLEJENIVEAU

MÅLSÆTNING: 

 REDUCERES MED  4-10 %

Normalt interval: 1044 - 1094 kr./ m2

Almene  STORBYboliger: 1000 kr/ m2

DRIFTSUDGIFTER

MÅLSÆTNING: 

 REDUCERES MED  10 %

Normalt interval: 390 - 420 kr./m2

Almene  STORBYboliger: 350 - 375 kr./m2

GRUNDUDGIFTER

MÅLSÆTNING: 

 REDUCERES MED  15 %

Normalt grundkøb: 3500 kr./ m2

Almene  STORBYboliger: 3000 kr./ m2

ETABLERINGSUDGIFTER

MÅLSÆTNING: 

 REDUCERES MED  8 %

Normalt 65 % af rammebeløb = 11.500 kr./ m2 ex.moms

Almene  STORBYboliger 60,5 % ar rammebeløb = 10.500 kr/ m2
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Den almene STORBYbolig er udviklet til moderne bymennesker., der består af mange forskellige typer med 
mange forskellige behov. Konceptets primære målsætning er som grundstamme at kunne tilbyde en optimeret 
3 RUMS BOLIG PÅ 60 m2 til 5000 kr. om måneden !  For at kunne sikre denne husleje, er konceptet optimeret i 
forhold til grundudgifter, etablerings- og driftsudgifter.

De store økonomiske poster i et boligbyggeri er, ud over grundprisen, parkeringsnorm, tilgængeligheds- og 
bæredygtighedskrav samt krav til den gennemsnitlige boligstørrelse. 

Konceptet kan kombineres på forskellig vis afhængigt af kommune- og lokalplan. Jo dyrere grund, jo flere fravalg 
af standardløsninger. Konceptet tilbyder forskellige store og små ’håndtag’ til at justere på de forskellige udgifter. 
Som eksempel kan normen for cykelparkering i konstruktion øges, hvis kravet til parkering i konstruktion kan 
reduceres. Friarealskrav kan reduceres  mod etablering af  ’blå gårdrum’. Boligareal  kan reduceres mod etablering 
af fællesfunktioner som terrasser, fælles lobby eller supplerende gæste/aktivitetsrum etc. Vaskesøjler udgår og 
der henvises til det nærliggende vaskeri.

I den almene STORBYbolig fastholdes det gode almennyttige kvalitetsniveau, det reduceres ikke. Det er arealerne 
der udnyttes smartere. 

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER
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ALMENE STORBYBOLIGER

1 RUM 50 M2 1 RUM 30 M2

2 RUM 65 M2 2 RUM 47,5 M2

2 RUM 75 M2 2 RUM 60 M2

3 RUM 90 M2 3 RUM 60 M2

4 RUM 115 M2 4 RUM 90 M2

Reduktion

(Bolig 45, fordeling 5) (Bolig 25,fordeling 5)

(Bolig 55,fordeling 10) (Bolig 37,5,fordeling 10)

(Bolig 65,fordeling 10) (Bolig 50,fordeling 10)

(Bolig 80,fordeling 10) (Bolig 50,fordeling 10)

(Bolig 100,fordeling 15) (Bolig 75 ,fordeling 15)

40 %

27 %

20 %

33 %

22 %

NORMAL 
BOLIG:

ALMEN 
STORBYBOLIG:
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Reduktion

(Bolig 45, fordeling 5) (Bolig 25,fordeling 5)

(Bolig 55,fordeling 10) (Bolig 37,5,fordeling 10)

(Bolig 65,fordeling 10) (Bolig 50,fordeling 10)

(Bolig 80,fordeling 10) (Bolig 50,fordeling 10)
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40 %

27 %

20 %

33 %

22 %

NORMAL 
BOLIG:

ALMEN 
STORBYBOLIG:

ALMENE STORBYBOLIGERNORMALE ALMENE BOLIGER
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Almene STORBYboliger indeholder en arealreduktion på 20 til 30 % i forhold til nutidens almene boligbyggeri. 
Herved sænkes etableringsudgifterne pr. bolig. Det reducerede boligareal muliggør samtidigt en mere fleksibel 
arealfordeling mellem opholdsareal og værelser. 

Nogle beboere kan vælge at bo som i et ’atelier’ med åbne rum og funktioner, der kan foldes ud eller ned. Andre 
kan vælge at etablere værelser en-suite langs smartzonen. 

Den almene STORBYbolig er udviklet, så beboerne får mulighed for at vælge byens tilbud til.  Jo mere du ønsker at 
bruge byen, jo mindre behov har du i din bolig. Det betyder også, at det skal være muligt at indrette smartzonen 
efter behov, herunder fravælge standardudstyr og standardkøkkener. Mindre depotplads kan indgå i højden i 
smartzonen, mens størrre depotplads kan lejes i bebyggelsen.  

ETABLERING
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FÆLLESLOKALE REDUCERES TIL 
1% AF BRUTTOAREAL
=  160 KR. / M² 

KÆLDER MED DEPOT UDGÅR 
=150 KR. / M² 

SKRALD  PÅ  TERRÆN 
= 75  KR. / M² 

HÅRDE HVIDEVARER UDGÅR
= 200 KR. / M² 
 

ADGANGSAREALER
= 140 KR. / M² 
 

KONTINUITET OG VOLUMEN
= 500 KR. / M² 

PARKERING ETABLERES PÅ TERRÆN
= 284 KR. / M² 

GASTILSLUTNING UDGÅR
= 80 KR. / M² 

LEJERBO
 AAB FSB

JUSTERINGSMULIGHEDER
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Almene STORBYboliger er udviklet med fokus på at reducere driftsudgifter, uden at det har indflydelse på 
serviceniveauet for beboerne. Driftsudgifterne ligger typisk i størrelsesorden 390-420 kr. / m2 og vedrører 
offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser. Konceptet reducerer driftsudgiften  med 10 % .

VARIABLE UDGIFTER

• Få, men effektive, fællesarealer og udearealer med fokus på sociale parametre

• Robuste bygningsdele og teknisk koncept med minimal vedligeholdelse og servicering

• Reduktion af udgifter til driftspersonale

UDGIFTER TIL HENLÆGGELSER

• Bygningsdele udvælges ud fra totaløkonomiske vurderinger

• Indbyggede bygningsdele har lave driftskrav

• Fokus på valg af materialeoverflader og -egenskaber samt passivt design, så f.eks. solceller undgås

ØVRIGE MULIGE TILTAG

• Ingen hårde hvidevarer, beboerne får friheden til at fravælge en standard bestykning

• Bedre affaldsløsninger, dvs. ingen skakte og stort fokus på affaldssortering

• Friarealer gøres robuste, og konverteres i videst muligt omfang til ’blå gårde’ 

• Alle servicefunktioner integreres i bygningen

DRIFT
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BILAG
BOLIGKATALOG

SAMMENLIGNING AF BOLIGTYPER

6
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VÆR

VÆR

VÆR

OPHOLD BAD

KØK

ALT. KØKWC

ENTRE
OPHOLD

OPHOLD/VÆR

VÆR

VÆR

KØK

VÆR

BAD

BAD

OPHOLD

HEMS
DEPOT

KØK

BAD
OPHOLD

(VÆR)

DEPOT

KØK

DUPLEX  LILLE (81) 95 M2
4 RUM

DUPLEX  STOR (106) 115 M2
4-6 RUM

ATELIERBOLIG (50) 60 M2

2-3 RUM
HØJ STUDIO (25)30 M2
1-2 RUM
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Almene STORBYboliger er et samlet koncept for kobling af meget forskellige boliggtyper med udgangspunkt i 
forhold på den enkelte byggegrund, orienteringsforhold, dagslysforhold m.v. Det tekniske koncept er optimeret 
i forhold til boligtekniske aspekter som lyd, indeklima og drift. Boliger kan kobles på nye måder over tid, så 
boligstrukturen er maksimalt fremtidssikret.

Alle boliger udføres med en rum højde på 2.6 m for at sikre kvaliteter i både familieboliger og atelierboliger.

STUDIO En boligenhed i stueplan med ekstra højde. Enheden er velegnet til studiebolig, atelier, butik eller kontor. 
Den ekstra højde kan udnyttes til hems og opbevaring. Smartzonen indeholder derudover bad og toilet, entré og 
teknik til evt. køkken eller dropinette. Boligen egner sig til studerende, til den enlige og til kunstneren.

ATELIERBOLIG Boligen er en ægte storbyboliger. Den fremstår som et stort rum, der kan indrettes frit. 
Facadearealet udnyttes maksimalt til glaspartier, der delvist kan foldes væk. Det store rum muliggør lange kik 
langs facaden.  Smartzonen indeholder bad og toilet, opbevaring, entré og køkken. Boligen egner sig til det unge 
par, den enlige forælder, ægteparret, den handicappede eller singlen. Boligen kan opdeles med møbler eller lette 
skydepartier efter beboernes egne ønsker. 

DUPLEXBOLIG Boligtypen er i 2 etager med gennemlyst 1. sal og kan indrettes med 2 - 6 rum. Smartzonen  
indeholder  trappe, bad og toilet, opbevaring, entré og køkken som kan suppleres med køkkenø. Boligen egner 
sig til familien, parret, den enlige forælder med børn eller studiebofællesskabet. 

BOLIGOVERSIGT



52 ATELIERBOLIGEN

90 M2 BRUTTO -  GRUNDBOLIG MED FACADE TIL 2 SIDER

60 M2 BRUTTO -  GRUNDBOLIG 
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Vi forelår som en del af konceptet en helt ny boligtype, der bryder med normer og traditioner, Atelierboligen. 
Bolygtypen er gennemtænkt og analyseret i forhold til  at tilbyde andre muligheder end de boligtyper, som bygges 
i dag.  Atelierboligen henvender sig til storbymennesket.

Boligen opføres med få eller ingen vægge, der muliggør helt alternative indretninger i forhold til forskellige 
beboergrupper, den enlige, det unge par, eller den enlige forælder med delebørn.  

Bærende betonskillevægge ligger i moduler af 8,8 m. Disse forberedes til sammenlægninger på langs og tværs, 
således at boligstrukturen er fremtidssikret maksimalt.

Glasfacaden spænder fra ydervæg til ydervæg, og indrettes med forskellige funktionszoner. så den kan udnyttes 
som opholdssted.   Store franske glaspartier kan åbnes og gribe solen fra forskellige retninger. De brudte gavlvægge 
fremstå fungerer som reflektorer for lysindfald. 

Glasfacaden fremstå som et møbel i sig selv med brystning i forskellige højder, der sikrer at zonen kan inddrages 
til ophold. Nogle steder går glasfacaden til gulv, andre steder helt til loft. Herved opstår et rigt spektrum af 
lysindfald i den åbne bolig. 

Boligen placeres udelukkende mod øst, syd eller vest.

 

ATELIERBOLIGEN



54 2V - 65 M² 

2V - 60 M² 

3V - 60 M² 

ATELIERBOLIGENTRADITIONEL ALMENBOLIG

ATELIERBOLIGEN INDRETTET AF  EN BEBOER

ATELIERBOLIGEN FOR DET UNGE PAR

ATELIERBOLIGEN  UDNYTTET AF ENLIG FORÆLDER MED DELEBØRN
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En sammenligning mellem en normal almen boligtype og den almene STORBYbolig illustrerer, at boligerne kan 
indeholde de samme standardmøbleringer.  Men den almene STORBYbolig kan også indrettes helt anderledes.

Arealer til fordeling er inddraget til opholdsrum.

Arealer til bad og toilet er ligeledes  minimeret til fordel for opholdsareal. 

Tilgængelighed kan sikres via bred skydedør til toilet, så fordelingsareal uden for baderum benyttes  til 
manøvreareal.

Det store og fleksible opholdsrum med gennemgående glasfacade muliggør mange alternative indretninger for 
beboere, der ikke ønsker standardboliger.  

Beboerne har mulighed for at lave forskellige typer køkkenindretninger, der udnytter smartzonens dybde på 1.1 
m. Eller man kan isætte et lille dropinette, hvis man slet ikke ønsker at lave mad.

DIVERSITET I ATELIERBOLIGEN
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Almene STORBYboliger. Det er et supplement til traditionelle almene boligtilbud. 

Et boligkoncept med nye potentialer, som udspringer af moderne bymenneskers behov. Vi udnytter og gentænker 
boligarealer, bygningsvolumen og arkitektonisk udtryk med udgangspunkt i en fleksibel og bæredygtig 
designstrategi med fokus på både økonomiske, energimæssige og sociale parametre.

Vi gør almene STORBYboliger tilgængelige for storbyens borgere som et væsentligt parameter for etablering 
af den blandede boligby. Ved at tænke SMÅT & SMART har vi udviklet et koncept, der er realistisk at opføre og 
indpasse i udviklingen af nye såvel som eksisterende boligområder. Et koncept der tænker i helheder og blander 
forskellige boligtilbud på helt nye måder.

Vi ser frem til en videre udvikling af konceptet i samarbejde med kommuner og planmyndigheder. 

RESUMÉ



KONCEPT UDVIKLET AF:  fsb, Lejerbo og AAB i samarbejde med RUBOW Arkitekter A/S og Grontmij  
  


