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1. Grønttorvet - grønne fællesskaber i byen 

2. Venligbolig - bo tæt og tag ansvar, der hvor du bor

3. Byggefællesskaber og blandet by - fra developer- til borgerdrevet byudvikling

Hvordan skaber vi rammer om nye fællesskaber?
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Følger vores boliger med måden vi lever vores liv?

Der findes 37 familietyper i Danmark – Danmarks Statistik

Enlige familier, samværsbørn, delefamilier, kernefamilien, sammenbragte familier, harmonika-familier, 
særbørn, fælles børn, plejefamilie, klyngefamiler…. og så er der alle de andre, singler, enlige, par, 
seniorer, studerende, sammen/adskilt og så er der boformerne; andelsbolig, lejebolig, ejerbolig, 
almene boliger, midlertidige botilbud, bofællesskaber, byggefællesskaber…
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Singler (enlige) skaber nye boligbehov

Antallet af singlefamilier er på 
landsplan steget med 30 
procent siden 1986. 
kilde: Danmarks Statistik

Singlefamilierne i København 
udgør 70 procent af det 
samlede antal familier i byen. 
Kilde: Bolius (På landsplan udgør 
singlefamilier 31%) 
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GRØNTTORVET
grønne fællesskaber i byen 
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Single-
familier

Nybagte 
familier

Studerende

”De nye voksne”
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Venligbolig – tætte fællesskaber på tværs
– ny boligform udviklet af Johan Galster og Søren Rasmussen (ONV-arkitekter) 



Venligbolig
– ny boligform udviklet af  Johan Galster og Søren Rasmussen (ONV) 





Venligbolig Plus: Kompakt bolig + fællesskab

Billig mindre bolig + plads til flere + forpligtende fællesskaber

Studerende + flygtninge + seniorer + singler + hjemløse ….



Prismodtagere 2019-20: Årets byggeri, Building Award, Danish Design Award, Hovedstadens Forskønnelse
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Bygge-
fællesskaber



Byggefællesskaber - modnet i nabolande

Tyskland: flere delstater, byer og kommuner har indført reguleringer, når nye byområder 
skal udvikles, der skal sikre min. 20%  byggefællesskaber og billige boliger.

Bygge- og bofællesskab, Svalin, Trekroner



Svartlamon, Eksperimentboliger (Oslo)
Byggefællesskab / selvbyg



Quartier Vauban (Freiburg)
Byggefællesskab og småerhverv



Spreefeld (Berlin) 
Byggefællesskab / medbyg



Tilgang

- Gå i gang med selvgroede ”byggegrupper” i 

modningsfasen (software før hardware)

- ”Dating-platform” for byggefællesskaber 

- Små byggefelter – typisk 6-8 familier/beboere

- Ny type finansiering hos fx andelskasser

- Hjælp til at opbygge viden, komme i gang og 

organisering (fx kommunen)

Byfællesskabet, Thomas B. Thriges Gade (Odense) 



2

Tre gode råd til den blandede by



1. Blandet by – genopfind boliger med små-erhverv

ISS-grunden, Nordvest 



2. Blandet by – opdel udvikling i mindre byggefelter
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3. Blandet by - lodtrækning frem for ventelister?

Finske boligorganisationer eksperimenterer med repræsentativ ”borgerlodtrækning” til nye sociale boliger
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