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Det gode boligmiljø og fællesskaber

I en tid præget af stress og ensomhed, klimakrise, stigende ulighed og demografiske forandringer efterspørger mange nye 
boligløsninger og lokale fællesskaber. Byggeri af nye boliger og længslen efter alternative boligformer hænger sammen 
med byggebranchens skyhøje CO2-aftryk, deleøkonomier og behovet for nye fællesskaber. Men hvad er det mere konkret, 
der skaber et godt boligmiljø? I Danmark har vi en stærk fælleskabsorienteret boligtradition, som er udfordret på forskellige 
måder. Hvordan kan vi gentænke den i lyset af nye boligbehov og -idealer?
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Fra primært at udgøre et hjem er boligen blevet et investeringsobjekt og ofte en mangelvare i en tid med et skævt Dan-
markskort og nogle steder et (over)ophedet boligmarked. Der er boligmangel i de større byer, mens boliger i landområder 
kan være vanskeligere at sælge, men omvendt giver mulighed for at danne nye fællesskaber. Nye aktører som private devel-
opere, pensionskasser og privat-offentlige partnerskaber er også kommet på banen som bygherrer, mens Boligministeriets 
genåbning i 2019 har tiltrukket ny opmærksomhed på boligområdet.

I anledning af Arkitekturens Dag inviterer Arkitektforeningen derfor borgere, kommuner, pensionskasser, developere, ar-
kitekter, tegnestuer samt uddannelses- og kulturinstitutioner til at byde ind med arrangementer, der debatterer det gode 
boligliv og fællesskaber og mere bredt det gode boligmiljø på kryds og tværs. 

Hvordan vurderer vi værdien af et godt boligliv og et godt boligmiljø? 

Skabes boligens værdi ved, at den kan sælges eller udlejes til en favorabel pris? 
Er det den arkitektoniske kvalitet og et æstetisk udtryk, der er det afgørende? 
Er det vigtigt, at der er gode muligheder for at være sammen, møde naboen og dele faciliteter? 
Er det allervigtigst, at boligerne er klimaeffektive, bæredygtige og tæt på naturen? 
Er det værdifulde den kulturhistoriske værdi og forankringen i et lokalmiljø, man kan spejle sig i? 
Eller er det netop summen af det hele, der giver værdi og skaber et godt boligmiljø? 

Under alle omstændigheder må det gode boligliv i dag skrives i flertal, ligesom definitionen af et godt boligmiljø varierer i 
forhold til forskellige beboeres behov. Spørgsmålet er, hvem og hvad vi er eller ønsker at være fælles om? I vores tid ændrer 
demografien og befolkningens sammensætning sig gennemgribende, mens uligheden er stigende, og følgelig bliver bolig-
behov mere forskelligartede.

I Arkitektforeningen vil vi gerne sætte fokus på de gode eksempler og eksperimenter med alternative boformer. Vi håber 
derfor, at Arkitekturens Dag vil give anledning til at fremme dialogen om det gode boligliv og fællesskaber og at (gen)besø-
ge gode boligmiljøer. Måske dagen kan åbne for nye samarbejder og bekendtskaber.
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Boligen er både et socialt og et økonomisk spørgsmål

Mange er varme fortalere for mere deleøkonomi, mere fællesskab og små bæredygtige boliger. Alligevel er nybyggede 
parcelhuse paradoksalt nok vokset støt til et gennemsnit på 200 m2. Vi kan med andre ord se et ’adfærdsparadoks’ om-
kring boligen og værdisætningen af og hverdags-praksisserne omkring den. Og idealer og behov varierer. Dansk Statistik 
arbejder med 37 forskellige familieformer og demografisk er der flere ældre, flere enlige og en mere blandet befolknings-
sammensætning. Selv om mange danskere stadig drømmer om et parcelhus, er der således mange gode grunde til at dele 
boligen eller faciliteter omkring den med andre, ligesom tilhørsforholdet til et levende lokalmiljø sættes højt af mange.

Det gode boligmiljø skal skrives i flertal

Nye eksperimenterende (dele)boligtyper myldrer frem, selvom de langt fra dominerer den nyopførte gennemsnitsbolig, der 
ofte dikteres af økonomiske hensyn. I flæng kan nævnes: ONV’s VenligBolig Plus eller Delehusene på Frederiksberg, hvor 
flygtninge og studerende bor sammen og hjælper hinanden, foreningen UrbaniaCPH, der efter ti års drøm om bæredygtige 
og bynære bofællesskaber nu bygger med AKB og KAB på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé i København, Almenr, 
der med brugerinddragelse og alternative finansiereringsmodeller gentænker landsbyen og bofællesskabet i Tisvilde, 
Hvalsø og Lejre, brugerdrevne byggefællesskaber, som efter tysk forbillede bygger mere mangfoldigt i Odense og Køge, 
Vandkunstens bofællesskab Skråningen I-II i den nye EcoVillage i Lejre, Generationernes Hus i Aarhus, som huser flere 
generationer under samme tag, PensionDanmarks seniorbofællesskaber i Ry og Køge, Foreningen Forældre på Arbejdes 
initiativ omkring bynære bofællesskaber for soloforældre, … fortsæt selv listen. Disse boligeksperimenter understreges af 
initiativer som Realdania og Statens Kunstfonds Boliglaboratorium, hvis opråb, ”genstart den danske boligtradition!”, skal få 
den danske byggebranche ud af starthullerne.
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Tradition og fornyelse – Rammer om det gode boligmiljø før og nu

Historisk set er velfærdsstaten Danmark internationalt berømt for en stærk tradition for boligbyggeri af god kvalitet og med 
en social vision, hvor fællesskabet og fællesarealer var i højsædet: Byggeforeningshuse som Kartoffelrækkerne på Østerbro 
og Humleby på Vesterbro blev oprindelig designet til at beskytte arbejdere mod sygdomsepidemier, men er i dag blevet 
attraktive velhaverboliger, der danner skabelon for nye byhuse. I andelsbevægelsens hjemland har beboere i ældre byejen-
domme (før boligmarkedets himmelflugt og 1990’ernes byfornyelse) organiseret sig i andelsboligforeninger, der i fællesskab 
ejede og vedligeholdt deres ejendom – en boligform, der stadig findes, men er under forandring. I velfærdsstatens guld-
alder arbejdede arkitekter og landskabsarkitekter tæt sammen om at skabe gode boligmiljøer med grobund i mødesteder 
og fælles grund. Bellahøjhusene med Heibergs kollektivhus, Bredalsparkens harmoni mellem landskab og arkitektur, Sol-
bjerg Haves krydsning mellem etageboligen og den lave bebyggelse eller tæt-lav-pionerprojektet Tinggården med fokus 
på beboerdemokrati og brugerindflydelse er glanseksempler på den almene boligsektors egalitære drøm om gode boliger 
for alle med fællesfaciliteter og -arealer. Kollektiver som Sofiegården, Svanholm Gods og Thylejren opstod i slipstrømmen 
på 1968-oprørets revolution af bolig- og livsformer. Fra at være en niche-gesjæft indenfor arkitekturen er Jan Gehls sociale 
vægtning af livet mellem husene og offentlige rum blevet fast inventar i de fleste af nutidens byplaner. Men hvordan kan vi 
bygge videre på denne tradition for gode boligbyggerier, der danner ramme om lokale fællesskaber? Hvordan kan vi beva-
re sådanne gode boligmiljøer (herunder den økonomiske tilgængelighed) i en tid med boligbobler og boligmangel? Bliver 
udsatte boligområder som Tingbjerg, Gellerup eller Vollsmose, der oprindelig var tænkt som den ideelle rammesætning om 
lokale fællesskaber og det gode liv fra vugge til grav, nødvendigvis bedre ved at rive eksisterende boliger ned og bygge nye? 

Hvad kan en event være?

Mulighederne er mange, og det er tilladt at tænke ud af boksen. Byvandringen er god til umiddelbart at etablere et fælles 
udgangspunkt for en diskussion på steder, hvor historien om det gode boligliv, det gode boligmiljø og fællesskaber er 
underbelyst, boliger er nye, under opførelse eller under ombygning/transformation. Udstillinger, foredrag, debatter, åbent 
hus-arrangementer, seminarer og filmvisninger er også oplagte formater at arbejde med. Vi vil også gerne opfordre til sam-
arbejde på tværs af fagligheder og tilknytning.

Imidlertid kan alle få en begivenhed med i programmet. Det eneste benspænd er, at arrangementet har fokus på vores om-
givelser; bygninger, pladser, torve, gader, stier, parker, kulturlandskaber – alle rummene, vi lever og bor i, og fortællingerne 
herimellem.
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Bygningspræmiering

Arkitektforeningen opfordrer alle landets kommuner til at præmiere god og velfungerende arkitektur på Arkitekturens Dag. Byg-
ningspræmieringsordningen skal fremme kvalitet både i nybyggeri og i vedligeholdelsen af den eksisterende bygningsmasse.

Bygningspræmiering er en pris for arkitekten og bygherren, men prisen er også til glæde for kommunen, da den er med til 
at støtte op om velfungerende byggeri til glæde og gavn for nuværende og kommende borgere, erhvervsvirksomheder og 
institutioner. 

 
Om Arkitekturens Dag

Arkitekturens Dag står på skuldrene af den internationale fejring af ’The Day of Architecture’, den første mandag i oktober 
på initiativ af UIA (Union of Architects).  I Danmark er Arkitektforeningen tovholder for Arkitekturens Dag. Sammen med 
kommuner, kulturinstitutioner og tegnestuer inviterer Arkitektforeningen hele Danmark til at se, mærke og tale om arkitektu-
ren omkring os.  
 
Arkitekturens Dag er en årlig festdag viet til at skabe opmærksomhed på arkitekturens mangfoldighed og relevans. Rundt 
om i landet giver dagen mulighed for at få indblik i spændende byudviklingsprojekter, komme helt tæt på smuk arkitektur 
og blive klogere på arkitekturens betydning for samfundet og vores hverdagsliv.

Alle arrangører af events på Arkitekturens Dag får omtale på arkitektforeningen.dk og i det landsdækkende pressemateriale 
vedrørende dagen.

Der vil være mulighed for sparring med en række kompetente MAA’er, der stiller sig til rådighed op til og på dagen, og med 
Arkitektforeningen om behov for lokalt pressearbejde i Arkitektforeningens kommunikationsafdeling. Desuden vil der også 
være mulighed for sparring med Arkitektforeningens syv lokalafdelinger i hhv. København, Nordjylland, Bornholm, Østifterne, 
Østjylland, Sydjylland og Vestjylland, hvor dygtige arkitekter MAA sidder med grundigt lokalkendskab.

Tidsfrister

Sidste frist for at komme med i program og i pressemateriale er onsdag den 1. juli 2020.

Kontaktpersoner

Yderligere info: Charlotte Gade, chg@arkitektforeningen.dk, T: 3085 9017
Kommunikation: Cecilie Frydenlund Nielsen, cn@arkitektforeningen.dk,  T: 3085 9012 
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