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Citat: Bente Andersen, CEO, Mangor & Nagel

INDLEDNING
Arkitekturen har en nøglerolle, når det drejer sig om at udvikle fællesskabsbaserede seniorboliger.
For mange mennesker betyder se-

Derfor er der i dag stor fokus på at udvikle

niorlivet reelt langt flere muligheder

nye boformer, der i langt højere grad end

for aktivitet, et fleksibelt arbejds- og

tidligere tilgodeser nogle af de skiftende

fritidsliv og ønsket om i højere grad

behov og forventninger, vi i dag har til

at dyrke interesser og fællesskaber.

vores bolig.

Vi lever længere og længere, og samtidig

Vi taler om co-living, seniorbofællesskaber

holder vi os sunde og aktive i langt højere

og alternative boformer. Men fælles er, at

grad end tidligere. Dermed ændrer de

det er udtryk for en måde at leve på, sam-

ønsker, krav og forventninger vi har til det

men og hver for sig, med en intenderet

sted vi bor sig også hastigt.

social kontakt til sine naboer.

Men samtidig med disse positive ten-

Seniorfællesskabet skal være et aktivt til-

denser rammes flere i dag af ensomhed i

valg, der for den enkelte giver mulighed

større eller mindre grad. Ifølge Realdania

for større livskvalitet, frihed og fælleskab.

føler omkring 104.000 mennesker i Danmark over 65 år sig ensomme. Og netop

Hos Mangor & Nagel har vi været med

segmentet over 65 år er støt stigende.

til at udvikle fællesskabsdrevne senior-

I 2040 vil hver 4. dansker være 65+ (kil-

bofællesskaber i mange år. I denne fold-

de: DST, Befolkningsprognosen) og en

er fortæller vi om det særlige, som netop

formodning om, at ensomheden vokser

arkitekturen kan, når det drejer sig om at

med, er reel.

skabe gode, velfungerende fællesskaber.

Vi ved, at godt naboskab, fællesskab og be-

VI præsenterer herudover nogle af vores

dre sociale relationer kan være med til at af-

bedste eksempeler på de seniorbofæl-

hjælpe ensomhed. og selvom ensomhed

lesskaber, vi har udviklet i de seneste år.

måske ikke er et problem, vi alene kan
designe og bygge os ud af, så kan vi som

Rigtig god læselyst!

arkitekter alligevel være med til at skabe
de fysiske rammer, der giver bedre forudsætninger for at være mindre alene og
mere sammen.

FOTO:
Væksthus på taget, Seniorbofællesskabet Kamelia Hus,
Grønttorvet
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UDVIKLINGSMODELLER
Arkitekturen har en nøglerolle, når det drejer sig om at udvikle fællesskabsbaserede seniorboliger.
Mange udviklingsmuligheder

Den ene er den, hvor vi på baggrund af et

Seniorbofællesskaber kan have mange

oplæg fra en kommende beboergruppe

former og mange grader af fællesskab.

udvikler et seniorbofællesskab - det vi

Både i den fysiske udformning af selve

kalder en bottom up model.

huset/husene og i udviklingen af bofællesskabet.

Den anden model er den, hvor vi samarbejder med en bygherre/udvikler om at

Vejene fra idé til færdigbygget hus kan

udvikle et koncept og et byggeri til kom-

være mange. Og vi kan - i al beskeden-

mende beboere, hvor vi udelukker oven-

hed - navigere og rådgive i alle former for

fra og ned - en top down model.

samarbejdskonstellationer. Det er både,

FAKTA:
I dag findes der 7000 seniorbofællesskabsboliger.
80.000 ældre overvejer
at flytte i seniorbofællesskab
indenfor de næste fem år.
Kilde: Realdania

når det handler om at planlægge og ud-

Arkitektens rolle

vikle sammen med en beboergruppe,

Som arkitekt - uanset model - er det vores

som sprudler af virkelyst og idéer og når

fornemmeste opgave at aflæse, dels hvad

udviklingen starter et andet sted - som fx

nye beboere har af ønsker og drømme til

hos en udvikler, som gerne vil skabe et se-

deres boliger, dels hvodan huset i sin op-

niorbofællesskab.

bygning indfrier disse. Herunder en grundig analyse af, hvordan huset interagerer

Disse

forskellige

samarbejdskonstella-

med sine omgivelser.

tioner er bestemmende for den model, vi
arbejder ud fra i en udviklingsfase.

I projekter, hvor beboerne først kommer
til senere, benytter vi os i højere grad af

To forskellige udviklingsmodeller

en antropologisk tilgang og den viden, vi

Kort sagt, arbejder vi typisk ud fra to

har opnået i vores projekter til at designe

forskellige typer modeller.

et hus, der kan rumme den grad af både
fællesskab og privatsfære, man som kommende beboer vil elske at leve sit liv i.

FAKTA:
91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de
oplever øget livskvalitet, og
75 % oplever bedre sociale
relationer.

FOTO:
Stemningsbillede fra Kronløbshusets
kantzone, Nordhavn.

Kilde: Realdania
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ARKITEKTURENS
VIGTIGE GREB
Buddene på hvad der skaber et godt hjem, er mange. Og
måden vi udvikler og designer dette hjem på er mangfoldig.
Integration af den

Sådan et fælleshus har absolut sine egne

private bolig og fællesskabet

kvaliteter, men i en sammenhæng, hvor

Et vigtigt greb vi benytter os af i vores

vi ønsker at fremme det spontane og

arkitektur for at opnå fællesskab – med

udviklende fællesskab, har det sine be-

respekt for privatsfæren – er at gøre de

grænsninger. Istedet kan vi med fællesa-

enkelte boliger mindre og allokere disse

realer indlagt næsten som en forlæn-

kvadratmeter til fælles aktivitetsområder.

gelse af den private bolig være med til at

På den måde lader vi fællesskabet byde

påvirke beboernes adfærd. I en kontekst,

sig til mellem de private lejligheder i f.eks.

hvor vi ønsker at modvirke ensomhed og

fællesrum, køkken og i de udendørs om-

fremme fællesskab, er dette et essentielt

råder.

greb.

Fællesskab – grundlæggelsen

Fælleshuset vendt på hovedet

af husets DNA

Som eksempel har vi i Kamelia Hus i Val-

Fællesområder, der inviterer det enkelte

by ladet fællesrummene strække sig fra

bofællesskabs beboere til interaktion, kan

stueetagen og op igennem huset. Her

rumme en mangfoldighed af funktioner,

gradueres fællesskabstanken fra de mest

lige fra taghaver med drivhus, bibliotek,

offentlige og udadvendte funktioner i

lobby med opholdsområder, orangeri,

stueetagen (Hall, grovværksted, mosteri,

kreative rum, åbent køkken, til grønne og

storkøkken og fællesrum) til de mere lo-

rekreative gårdrum og haver.

kale og semi-private temarum (bibliotek,
kreative rum, orangeri), som sammen-

Hovedbudskabet er, at gøre fællesskabet

binder etagerne to og to. De forskellige

til en del af husets DNA ud fra ambitionen

temaer er samtidig motiverende for at

om at skabe en ny attraktiv boform i tryg-

man ”besøger” hinanden på kryds og

ge og inspirerende rammer.

tværs i bygningen.

Ny måde at tænke “fælleshus” på

I kraft af husets opbygning opstår dermed

De fleste vil nok tænke et fælleshus som
sit eget afgrænsede hus beliggende for
sig selv, f.eks. i et gårdrum.

FOTO:
Kreativ proces fra tegnestuen

et gradueret spænd af privathed, hvor
fællesskabet naturligt er en del af måden
at bevæge sig rundt på – og hvor privatheden kan vælges til efter behov.
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KAMELIA HUS, VALBY
Vi har været med til at skabe seniorbofællesskabet Kamelia
Hus som et top down projekt i inspirerende samskabelse
med Realdania, PKA Pension og FB Gruppen.
Kamelia Hus i Valby er et af de bedste

i byen. Kvadratmeterfordelingen gør fæl-

eksempler på et seniorbofællesskab ud-

lesskab til omdrejningspunktet og skaber

viklet af arkitekten i samarbejde med byg-

mulighed for at være sig selv, men aldrig

geriets parter.

føle sig ensom. Som arkitekter er det altafgørende, at vi med gennemtænkte

Disponeringen af husets lejligheder og

arkitektoniske løsninger opfylder dette

fællesarealer er baseret på forskning om-

behov hos byens ældre, følger med

kring ensomhed og ældre og er en del af

generationernes udvikling og imødegår

den såkaldte top down model. Her er Ka-

en voksende målgruppes ønske om at

melia Hus således et færdigudviklet pro-

leve et aktivt fælles liv i byens rum.

jekt, man som beboer lejer sig ind i.
Boliger, der er til at betale
Kamelia Hus udfordrer den gængse op-

Boligerne er optimerede bylejligheder,

fattelse af, hvordan ældre bor og lever

der er til at betale, fordi man har lidt min-

i byen. Her er fælleshuset ikke et sted

dre plads til sig selv og deler lidt mere

man lejer, men et sted man lever. Bofæl-

med andre.

lesskabet skal være med til at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed hos be-

Lejlighederne er udformet som studios

boerne i huset.

med åbne og fleksible planløsninger. Det
er personlige og intelligente kvadratmetre

En attraktiv placering

og vores fokus er på at nytænke fælles-

Grønttorvet i Valby er en helt ny bydel,

arealerne og sikre varierende boligstør-

tæt på storbyens mange muligheder. En

relser i flere prisklasser.

bydel med egen mangfoldighed og identitet og ikke midst blandende boliformer –

”Kamelia Hus er tegnet ud fra tanken om at

almene, private, andele og lejeboliger. Det

integrere fællesskabet i husets DNA. Det er et

er hér, man finder Kamelia Hus.

opgør med det klassiske fælleshus, som kun
bruges til særlige lejligheder. Det er fælles-

FAKTA:

Kamelia Hus er et glimrende eksempel-

Kamelia hus rummer 49 lejlig-

projekt for fremtidens seniorboliger. Her

heder i tre forskellige størrelser:

gør vi op med den gængse tankegang om,

Claus Smed Søndergaard, kreativ chef

•

1 persons boliger på ca. 44m2

hvordan man som senior kan bo og leve

hos Mangor & Nagel

•

1-2 personers boliger på 51-62 m2

•

2 personers boliger på 67-71 m2

skab i dagligdagen - serveret på et sølvfad”.

11
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”Arkitekturen er
med til at skabe
rammerne for
fællesskabet
i huset”
Citat: Claus Smed Søndergaard, arkitekt MAA,
kreativ udvikler og sagsarkitekt på Kamelia Hus

FOTO:
Stemningsbillede fra Kronløbshuset, Nordhavn

SENIORBOFÆLLESSKABET MIDGÅRD
Midgård er vundet i konkurrence for OK Fonden, Furesø
Kommune og en stærk beboergruppe, som har være med
til at drive projektet frem til, hvor det er i dag.
Designet for fællesskabet

og inde er mindst ligeså vigtige som den

Midgård er et bofællesskab, hvor der er

individuelle bolig.

plads og rum til fællesskabet.
Så uanset om man slapper af i den frodige
Isometri over Midgård

Her mødes man naturligt på svalegangen

have under livets træ Yggdrasil, forbered-

på vej ned i orangeriet, i porte og passag-

er mad til fællesspisning i fælleslokalets

er, i haver eller i fælleshuset.

store køkken eller ser fjernsyn i sin egen
stue, er man lige meget hjemme.

De mange, oplagte mødesteder skaber
utvungne og gode relationer og netværk

Bottom up model

på kryds og tværs og dermed optimale

Midgård er tegnet for en etableret gruppe

rammer for et unikt og særegent senior-

seniorer, som allerede havde grund og

bofællesskab.

fondsstøtte på plads. Vi har på baggrund
af at konkurrenceoplæg færdigudviklet et

At høre hjemme

hus til beboerne, som udtrykker det fælles-

Midgård skal fra dag 1 føles som at kom-

skab, de søgte i et kommende hjem og

me hjem. Hjem til en ny måde at leve

bofællesskab.

sammen på, hvor fællesområderne ude

FAKTA:
Midgårds forskellige boligtyper består af:

Lejlighed med udsigt udover den grønne gårdhave

•

5 lejligheder på ca. 57 m2

•

17 lejligheder på ca. 67 m2

•

7 lejligheder på ca. 82 m2
15
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VISUALISERING: Midgård, Farum

Ensomhed trives i
isolation. Den mistrives
i fælleskaber.
Kilde: Ældresagen, 2019

FOTO:
Beboerne i Den 3. Revle, Tikøbgade

BOFÆLLESSKABET
DEN 3. REVLE
I Tikøbgade på Nørrebro flytter en gruppe dedikerede seniorer i 2020 ind i et alment bofællesskab, som de selv har
været med til forme i en bottom up model.
Aktiv dialog med beboerne

”Et seniorbofælleskab er mere end bare boli-

Gennem en aktiv og løbende dialog med

ger, der er optimerede for seniorer. De er

repræsentanter for de fremtidige bebo-

også med til at danne rammen for en aktiv

ere i ”Den 3. Revle” - hvorunder deres

livsstil for beboerne.”

drømme og tanker om bygningens funktion og behov for fællesfaciliteter blev af-

Christian Hangel, projektleder, Mangor &

dækket - blev grundlaget for husets op-

Nagel

bygning dannet.
Opdelt indgang til fællesskabet
Fællesskab med måltider som om-

Hovedadgangen til bygningen er delt mel-

drejningspunkt

lem en daglig privat og en offentlig adgang.

For beboergruppen har det at mødes

Gennem den daglige adgang midt på byg-

om fællesspisning og lave mad sammen

ningen kommer beboerne direkte ind i

været et centralt udgangspunkt for fæl-

deres fælles ”dagligstue” i fælleslokalerne.

lesskabet i gruppen - og dermed også for

Samtidigt er der gennem indgangen på

udformningen af fællesarealerne i huset.

hjørnet af Lundtoftegade mulighed for at
fælleslokalerne bruges udadvendt til of-

De optimale rammer til beboerne

fentlige formål.

Vi har tænkt nøje over at skabe de opti-

FAKTA:

male rammer for et aktivt seniorliv, der

Adgangen til boligerne sker gennem et en-

ikke kun indebærer fællesspisning, men

kelt centralt trappetårn, der er direkte for-

som også understøtter aktiviteter som

bundet til fælleslokalerne i stuen. Adgang

hobbyfællesskaber

studiegrupper,

til lejlighederne fra trappen foregår fra

samt eksterne aktiviteter som foredrag og

delvist beskyttede altangange. Beboerne

lokalpolitisk arbejde. Ønsker, som er kom-

kan dermed trække sig tilbage fra fælless-

met fra beboergruppen i opstartsfasen

kabet til privatliv i lejlighedens sydvendte

og indarbejdet i projektdesignet

opholdsrum.

og

Bofællesskabet Den 3. revle
forskellige boligtyper består
af:
•

33 boliger

•

fra 65 - 88m2

•

Fælleshus på 250m2
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”Overgangen til
hverdagen efter et
endt arbejdsliv er
også overgangen til et
liv, hvor fællesskabet i
højere grad kræver
en aktiv indsats.”
Citat: Christian Sparre Hangel, arkitekt
MAA, sagsarkitekt på Den 3. Revle, Tikøbgade

FOTO:
Kamelia Hus, Grønttorvet
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FENSMARK
Projektet startede på intiativ af Fensmark Brugsforening
ud fra ønsket om et sundhedshus og seniorbofællesskab.
Projektet er udviklet som et top down projekt.
Det samlede projekt
Projektet omfatter et seniorbofællesskab bestående af 36 boliger og Fensmark
Sundhedshus. Bebyggelsens formgivning
er udarbejdet ud fra et stort fokus på fællesskabet og synergien mellem mennesker.
Visionen for seniorbofællesskabet
Visionen for seniorbofællesskabet er at
etablere en ny og efterspurgt boligtype i
Fensmark.

FAKTA:
Fensmark Seniorbofællesskab og sundshedshus
•

36 ejerboliger opført i
punkthuse med fælles
orangeri/fællesrum i

Seniorbofællesskabet henvender sig primært til ældre borgere, der evt. flytter fra
et parcelhus og gerne vil ind i centrum af
Fensmark i en lejlighed med mulighed for
tætte relationer til naboerne.
Velindrettede lejligheder
Lejlighederne er store og med god plads
og særligt velegnet til det ældre segment

med krav til tilgængelighed og fokus på
naboskabet og kontakt til de udendørs
rekreative arealer.
Grønne oaser
Boligerne opføres som punkthuse omkring en grøn have, med fokus på fællesskabet og relationen til naboerne og
nærområdet. Et orangeri udgør hjertet i
det enkelte hus.
Fensmarks Sundhedshus
Visionen for Fensmark Sundhedshus er,
at blive en sundhedsmæssig gevinst for
alle borgere i Fensmark og omegn.
Ved at samle flest mulige af de godkendte sundhedsfremmende behandlere
og sundhedstilbud i ét center skabes
muligheden for et enestående tværfagligt
samarbejde i huset mellem praksissektoren og sundhedsfaglige behandlere.

hvert hus
•

1.800 m2 sundhedshus

FAKTA:
Seniorbofællesskabet Tikøbgade, forskellige boligtyper
består af:

Fensmark Sundhedshus
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•

33 boliger

•

fra 65 - 88m2

•

Fælleshus på 250m2
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VISUALISERING:
Fensmark seniobofællesskab

Inspirerende
SAMSKABELSE

