
FYRAFTENSMØDE I BL’S 5. & 10. KREDS 
SMÅ BILLIGE BOLIGER (SBB) 

 
NIELS HALDOR BERTELSEN 

SBI AAU KØBENHAVN 
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HOTEL SABRO KRO, VIBORGVEJ 780,  8471 SABRO 



Program for fyraftensmødet 
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Program kl. 17:00 – 18:30 
Velkomst ved BL’s 5. og 10. kreds 
1. Problemstillinger: Mangel på små billige 

boliger (SBB) 
2. Arbejdsmodel: Drejbog med forslag til 

fælles model 
3. Erfaringsdeling: BOLIG 2.000 deler 

viden om udvikling 
4. Evaluering: Modulforsøg med SBB i 

tomme bygninger 
Afslutning ved BL’s 5. og 10. kreds 

 
Under hvert punkt 1-4 giver Niels Haldor 
Bertelsen et kort indlæg om emnet, og 
deltagerne drøfter de stillede spørgsmål. 

o Kommunerne efterspørger små og billige 
boliger, men hvordan bygger vi dem uden 
at gå på kompromis med kvaliteten?  

o Kan vi bygge midlertidigt og lave dem om 
til større boliger på sigt?  

o Hvordan sikrer vi, at de placeres de rigtige 
steder i vores byer og i vores afdelinger?  

o Hvem er det egentlig, der skal bo i dem? 



Opdeling i 8 dialoggrupper 
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 Grp. Boligorganisation 8000-8300: 
1 Lejerbo, 2500 Valby 

Lejerbo, Århus 
Kollegiekontoret i Aarhus 
Østjysk Bolig 

2 Arbejdernes Andels Boligforening 
3 Boligkontoret Århus 

Brabrand Boligforening 
4 Boligforeningen 10. marts 1943 

ALBOA Almen 
Boligadministration 
AL2bolig 

Grp. Boligorganisation 8500-8900: 
5 B45 

DjursBO 
Lejerbo, Norddjurs v/Ejvind Nielsen 

6 AAB Silkeborg 
7 Silkeborg Boligselskab 
  Skanderborg Andelsboligforening 
8 A/B Gudenå v/RandersBolig 

Boligselskabet af 2014 v/RandersBolig 
Møllevænget & Storgaarden v/RandersBolig 
Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 
v/RandersBolig 
Randers Boligforening af 1940 
v/RandersBolig 

  Vorup Boligforening af 1945 v/RandersBolig 



1. Problemstilling: Mangel på små billiger boliger (SBB) 
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SBi’s problemanalyse gennem rundbordssamtaler -  Drejebogens bilag: 
o Hjemløse, støtte og rådighedsbeløb (jf. planche 1a) 
o Blå Kors Pensionat i Taastrup som foranalyse 
o Startbolig v/ Lejerbo & BasisBolig v/ KAB (jf. planche 1b) 
o Østjysk Bolig’s forslag til containerboliger (jf. planche 1c & 1d) 
o Aarhus Kommunes forslag til flytbare boliger (jf. planche 1e) 

1. Spørgsmål til boligorganisationer om problemstilling: 
a) Mangler jeres kommune(r) SBB til hjemløse, flygtninge, studerende o.a. 

med svag betalingsevne, og har de vilje og økonomi til at løse det?  
b) Kan og vil jeres boligorganisation bidrage til løsningen?  



1a. Unge hjemløse i tal 
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Bikubenfonden, 2016:  
o De seneste 6-7 år er antallet af 

unge hjemløshed eksploderet.  
o ½ af unge hjemløse har mindst 

ét misbrug af alkohol eller stoffer 
o ½ af unge hjemløse har en 

psykisk sygdom. 
o Stofmisbrug er årsag til hjem-

løshed hos 35 % mænd og 24 % 
kvinder. 

o Hver 3. hjemløs er 18 - 29 år. 
o Over ½ af unge hjemløse under 

23 år kommer fra et middelklas-
sehjem, hvor hverken mor eller 
far har misbrug eller psykisk 
sygdom. 

Nr. Indtægt og husleje Grundsats Unge 18-24 år
1. Indtægt 5.945          6.992               
2. Skat -605            -878                 
3. Indtægt efter skat 5.340          6.114               
4. Husleje ekskl. forbrug - Eksempel 3.200          3.200               
5. Boligstøtte -480            -480                 
6. Husleje inkl. boligstøtte 2.720          2.720               
7. Forbrug og fællesudgifter 1.000          1.000               
8. Husleje inkl. støtte og forbrug 3.720          3.720               
9. Rådighedsbeløb (3-8) 1.620          2.394               

Antal unge hjemløse [SIF-rapporter 2013 og 2015] 

Sted 2009 2015 Forskel 

København 150 202 35 % 

Aarhus 52 171 229 % 

Øvrige DK 431 754 75 % 

Danmark i alt 633 1.127 78 % 



1b. KAB’s forslag til BasisBolig  
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Model 1: 
o 27 m2 brutto 
o 20 m2 netto 
o 3.200 kr./mdr. 

Model 2: 
o 23 m2 brutto 
o 18 m2 netto  

+ 4 m2 hems 
o 2.900 kr./mdr. 

Model 3: 
o 32 m2 brutto 
o 26 m2 netto  

+ 4 m2 hems 
o 3.900 kr./mdr. 

 



1c. Østjysk Bolig’s forslag 
boligklynge af containerboliger på 39 m2 brutto/29 m2 netto 
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Anskaffelse: Ustøttet Støttet Medbyg Meddrift
Grund 152.000    152.000     152.000     152.000     
Container 600.000    600.000     400.000     400.000     
Anskaffelse 752.000    752.000     552.000     552.000     
Omkostning pr. måned:
Ydelse af lån 39.619      20.208       14.834       14.834       
Adm. bidrag 4.000        4.000         4.000         4.000         
Vedligeholdelse 1.900        1.900         1.900         900            
Planlagt vedligehold 1.900        1.900         1.900         900            
Renholdelse 1.200        1.200         1.200         300            
Diverse 1.200        1.200         1.200         1.200         
I alt 49.819      30.408       25.034       22.134       
Størrelse 38              38 38 38
Omk./m2 1.311        800 659 582
Husleje 4.152        2.534         2.086         1.844         

1d. Budgeteksempel og svage unges muligheder 
 



1e. Aarhus Kommunes forslag til flytbare boliger 
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o Alternativt forslag om flytbare boliger 
o Aarhus Tech kunne evt. bidrage 
o Placering: Halmstadgade 9, Aarhus 

Aarhus Tech kunne evt. bidrag hvis: 
 Aftale med byg- og driftsherre om bygning af 

containere herunder økonomi og tidsplan  
 Størrelse på bolig omkring 20 m2 netto per 

person ekskl. fællesarealer 
 Indretning af forskellige typer enkelt- og 

dobbeltbolig med wc, bad og køkken. 
 Byggeprocessen for container beskrives per 

fag i arbejdstrin og materialer 
 Boligklynge tegnes med fælleareal, 

adgangsveje og beplantning samt 
fundament og forsyning med vand, afløb, 
varme, el og kommunikation 

 Byggeprocessen for fundament, forsyning 
og adgangsveje mv. beskrives 

 Flytningsproces for containere til 
byggegrund og indretning beskrives 

 Aflevering og overdragelse til driftsherre og 
beboere 
 



2. Arbejdsmodel: Drejbog med forslag til fælles model 
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Drejebog til bygning af små billige boliger: 
o Drejebogens formål og anvendelse (jf. planche 2a) 
o Kapitel 1: SBB-opgaver i udviklingsprocessen (jf. planche 2b) 
o Kapitel 2: SBB-faser i bygning, drift og læring (jf. planche 2c) 
o Arbejdsmodel for SBB-opgaver og -faser (jf. planche 2d) 
o Drejebogen er et forslag til SBB-manifest (jf. planche 2e) 

2. Spørgsmål til boligorganisationer om arbejdsmodel: 
a) Har jeres boligorganisation en arbejdsmodel til udvikling af SBB? 
b) Vil jeres boligorganisation deltager i udvikling og afprøvning af en fælles 

arbejdsmodel for SBB fx jf. Drejebogen? 



2a. Drejebog: Bygning af små billige boliger 
https://sbi.dk/Pages/Drejebog-Bygning-af-smaa-billige-boliger.aspx#s=2017:12  

Drejebogens formål og anvendelse  
 Den skal give oplæg til vejledning i planlægning, bygning 

og drift af små (under 25-30 m2) billige (ned til 2.000 kr./-
måned) boliger til målgrupper med svag betalingsevne (fx 
hjemløse, flygtninge, studerende og ældre). Er ikke færdig! 

 Den skal støtte sagens professionelle og frivillige aktører i 
deres fælles opgaver og samarbejde i byggeriets faser fra 
idé til anvendelse, så det kommer beboerne til gode. 

 Den skal hjælpe med at gøre byggeprocessen gennem-
skuelig for aktørerne, så myndighedskrav og beboernes 
boligbehov opfyldes. 

 Den skal fremme udviklingen af bedre boliger og processer 
på landsplan ved strukturering af erfaringsopsamling og 
vidensdeling, hvor man kan overføre erfaringer mellem 
forskellige lokaliteter, byggesager, aktører og beboere. 

 Den skal udfylde det tomrum, der i dag er mellem at bo i 
’store og faste’ boliger og det at bo i telte, hos venner eller 
på gaden.  
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2b. Kap1: SBB-opgaver i udviklingsprocessen 
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SBB-opgaver i proces: 
1. Beboere, deres bolig-

ønsker og muligheder. 
2. Rammekrav, lokalitet og 

markedsmuligheder. 
3. Boligerne, bygning, ejen-

dom og egenskaber. 
4. Økonomi, bygge- og drifts-

omkostninger, husleje og 
aftaler. 

5. Samarbejde mellem aktører 
inkl. medbyg-processen for 
små billige boliger. 
 



2c. Kap2: SBB-faser i bygning, drift og læring 

 Fase A: Byggeprogram, aftaler og godkendelser. 
 Fase B: Projektering, beskrivelser, tegninger og detailplaner. 
 Fase C: Bygning af boliger, byggeplads og leverancer. 
 Fase D: Drift, vedligehold og brug af boligerne. 
 Fase E: Erfaringer, evaluering og overlevering. 
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2d. Arbejdsmodel for SBB-opgaver og -faser 
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2e. Drejebogen er et forslag til SBB-manifest 
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Drejebogen som et SBB-manifest:  
o Det kræver en særlig indsats og 

en stærk samarbejdsmodel, hvis 
man skal løse de angivne udfor-
dringer for SBB. 

o Drejebogen giver nogle retnings-
linjer for udviklingsteamets plan-
lægning, udførelse og udvikling af 
små billige boliger. 

o Drejebogen giver ikke en konkrete 
byggeopskrift. Den skal man selv 
lave.  

o Populært sagt er drejebogen ikke 
en madopskrift for hybelkost og 
kammermad, men en ramme for at 
udarbejde en byggeopskrift for 
små billige boliger. 
 

Drejebogen er et forsøg på at skabe et mani-
fest, som skal samle aktørerne om udvikling af 
små billige boliger (SBB) i Danmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
’Det nye nordiske køkkenmanifest’ fra 2004 
fremelskede verdensberømte danske kokke 
og det nordiske køkken.  

 



3. Erfaringsdeling: BOLIG 2.000 deler viden om udvikling 
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BOLIG 2.000 netværk om erfaringer med små billige boliger: 
o Samarbejdet i BOLIG 2.000 (jf. planche 3a) 
o Plan for workshops i BOLIG 2.000 (jf. planche 3b) 
o BOLIG 2.000 musketered (jf. planche 3c) 
o BOLIG 2.000 workshop 3 14/3 2018 om containerboliger (jf. planche 3d) 
o BOLIG 2.000 workshop 4 aug.-sep. 2018 i Aarhus (jf. planche 3e) 

3. Spørgsmål til boligorganisationer om erfaringsdeling: 
a) Har jeres boligorganisationen interesse i videndelingen i BOLIG 2.000? 
b) Vil jeres boligorganisation sammen med andre bidrage med indlæg eller 

som vært for BOLIG 2.000 workshop 4 i aug.-sep. 2018 i Aarhus? 



3a. Samarbejdet i BOLIG 2.000 
 BOLIG 2.000 er en national platform for 

innovative og modige boligprojekter, 
som arbejder med videndeling om små 
billige boliger til folk, der kun har råd til 
at betale en husleje på ned til ca. 2.000 kr. 
om måneden.  

 BOLIG 2.000 bygger på erfaringsudvik- 
ling ud fra praktiske boligprojekter, hvor 
boligaktørerne dokumenterer både kvali- 
tet, proces og økonomi. Det er vigtigt, at 
deltagerne er i stand til at udnytte deres 
erfaringer i kommende boligprojekter. 

 BOLIG 2.000 indkalder regelmæssigt til workshops hos deltagerne rundt om i 
landet, hvor boligaktørerne kan drøfte projekterne med eksperter og udveksle 
erfaringer indbyrdes. 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyelse/Særlige-indsatser/BOLIG-2000.aspx  
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3b. Plan for workshops i BOLIG 2.000 
Videndelingen foregår på åbne workshops med forskellige værter, men med sam-
me grunddagsorden med 2-3 indlægsblokke og besøg på byggesag samt dialog 
om overføring af erfaringer til andre kommuner, boligsager og udviklingsteams. 
Workshops: 
   6/4 2017 Workshop 1 BOLIG 2.000 samarbejde. TBST og KOLONIEN, Kbh 
 30/8 2017 Workshop 2 Venligbolig Plus og egenevaluering. SBi/AAU Kbh. 
 14/3 2018 Workshop 3 Studieboliger og byggesagsbehandling. Cph Village 
 Aug. 2018 Workshop 4 Aarhus 
 Nov. 2018 Workshop 5 Roskilde 
 2019 - …..? Samarbejde mellem 

Almene organisationer, byggefir- 
maer, NGO’er og det offentlige? 
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3c. BOLIG 2.000 musketered 
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o Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) 
har sammen med Statens Byggeforsk-
ningsinstitut (SBi) taget initiativ til at 
etablere netværket BOLIG 2.000.  

o Netværket skal fungere som en national 
platform for udvikling og vidensdeling i 
relation til arbejdet med små billige 
boliger til en husleje på omkring 2.000 
kr./mdr. 

o Netværket skal støtte op om allerede 
igangværende initiativer blandt byggeri- 
og boligaktører. BOLIG 2.000 skal derfor 
ikke stå for anlæg af konkrete boligpro-
jekter eller på anden måde indgå i etab-
lering af boliger. 

o Netværket arbejder med forskellige typer 
boligprojekter, der går på tværs af sekto-
rer og formål. Der er både almene, priva-
te og frivillige aktører repræsenteret, og 
der er balance mellem viden- og erfa-
ringsdeling og udvikling af boligprojekter.  

o I BOLIG 2.000 forpligter vi os til at agere 
modigt og fordomsfrit i arbejdet med til-
vejebringelsen af små billige boliger. Vi 
har med andre ord ja-hatten på til net-
værkets workshops og arrangementer. 

o I netværket lægges vægt på, at deltager-
ne møder op med åbent sind og ikke sky-
der skylden på regler og lovgivning. Net-
værket er et arbejdende netværk, der har 
karakter af sidemands-oplæring og viden-
deling, som finde frem til fornuftige stan-
darder og praksisser for disse boliger. 
 



3d. Workshop 3: Cph Village 14/3 2018, kl. 10-14 
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På workshop 3 drøfter vi boligkonceptet 
Cph Village og besøger studieboligerne 
på Refshaleøen, hvor de første 16 boliger 
blev indviet den 1. november 2017 
1. Indretning og produktion af bolig 

o Boligernes indretning, størrelse og 
sammenbygning v/ Arcgency Aps 

o Produktion af boligcontainerne og 
byggepladsarbejdet v/ Norisol A/S 

o Dialog om boligindretning og produktion 

2. Prototype, lokalplan og byggetilladelse 
o Udvikling af boligkonceptet v/ Cph Village 
o Erfaringer med byggetilladelse og ændret 

Planlov v/ Københavns Kommune 
o Dialog om erfaringer med plan- og byggelov 

3. Perspektiver for anvendelse af lovgivning 
o Bygningsreglementet i forhold til små flytbare 

boliger v/ SBi/AAU Kbh. 
o Overføring af erfaringer til andre udviklings- og 

byggesager v/ Arcgency Aps, Cph Village og 
Københavns Kommune 

o Dialog om anvendelse på andre sager 
 



3e. Workshop 4 i Aarhus aug.-sep. 2018? 
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o Normalt 30-40 deltagere både 
byggefolk og socialfolk fra 
kommuner, byggefirmaer, almene 
organisationer og NGO’ere  
 

o Hvilke temaer ønskes drøftet? 
 

o Hvilke boligprojekt besøges? 
 

o Hvem vil være vært? 

o Projekt Udenfor vil gerne deltage 
med deres flytbare bolig (BYG 
UDENFOR, hvor de har arbejdet 
med medbyg. 
http://udenfor.dk/projekt-udenfor-
er-startet-i-aarhus/  

o Projekt Udenfor efterlyser 
samarbejdsparter til drift af 
boligerne eller andet samarbejde.  

o Skal vi se Tiny House Living 
Tangkrogen, Aarhus? 
http://tinyhouseliving.dk/abent-
hus-pa-tangkrogen-i-aarhus/  

http://udenfor.dk/projekt-udenfor-er-startet-i-aarhus/
http://udenfor.dk/projekt-udenfor-er-startet-i-aarhus/
http://tinyhouseliving.dk/abent-hus-pa-tangkrogen-i-aarhus/
http://tinyhouseliving.dk/abent-hus-pa-tangkrogen-i-aarhus/


4. Evaluering: Modulforsøg med SBB i tomme bygninger 
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Evaluering af modulforsøg i tomme bygninger i 4 kommuner: 
o Modulforsøg med SBB i tomme bygninger (jf. planche 4a) 
o Evalueringstemaer i modulforsøgene (jf. planche 4b) 
o Evalueringsopgaver i hver fase (jf. planche 4c) 
o Vejledning i egenevaluering af modulforsøg (jf. planche 4d) 

4. Spørgsmål til boligorganisationer om evaluering: 
a) Har jeres boligorganisationen en metode til evaluering af SBB? 
b) Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles 

metode til egenevaluering af SBB fx jf. modulforsøgene? 



4a. Modulforsøg med SBB i tomme bygninger 
Kommuner og sager: 
 Faxe Kommune 

o Sag15: Faxe Sygehus, Faxe. 
 Vordingborg Kommune 

o Sag16: Mern Station, Mern. 
 Hjørring Kommune 

o Sag17-1: Hjørring Station, Hjørring. 
o Sag17-2: Sindal Station, Sindal. 

 Faaborg-Midtfyn Kommune 
o Sag18-1: Fabers Fabrikker, Ryslinge. 
o Sag18-2: Korinth Station, Faaborg. 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyels
e/S%C3%A6rlige-indsatser/Fors%C3%B8g-med-
modulsystemer.aspx  

 
BOLIG 2.000 nhb/SBi 7/2 2018 23 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyelse/S%C3%A6rlige-indsatser/Fors%C3%B8g-med-modulsystemer.aspx
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyelse/S%C3%A6rlige-indsatser/Fors%C3%B8g-med-modulsystemer.aspx
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyelse/S%C3%A6rlige-indsatser/Fors%C3%B8g-med-modulsystemer.aspx


4b. Evalueringstemaer i modulforsøg 
Der arbejdes med 6 gennemgående evaluerings- 
temaer (tema 1-6), som på den ene side opfylder 
TBST’s ønsker til elementer i evalueringen, og  
som på den anden side har direkte relation til den 
anvendte innovationsmodels fire hovedtemaer  
(Marked, Produkt, Proces og Økonomi): 
 1. Lokalplan, omgivelse og behov for billige 

boliger (Marked). 
 2. Beboerprofiler, -krav og -behov aktuelt og ved omstillinger (Marked). 
 3. Arkitektonisk kvalitet, rumorganisering og boligfunktioner (Produkt). 
 4. Konstruktions- og installationsegenskaber i forhold til BR15 (Produkt). 
 5. Byggeproces, sagsforløb, udvikling og forankring af erfaringer (Proces). 
 6. Husleje, anlægs-, drifts-, udviklings- og totaløkonomi (Økonomi). 
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4c. Evalueringsopgaver i hver fase  
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4d. Vejledning i egenevaluering af modulforsøg 
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1. Indledning til evalueringen 
a. Beskrivelse af kommunens modulforsøg 
b. Detailplan for evaluering af modulforsøg 
c. Kommentar til vejledning til egenevaluering  

 
2: Deleval. A: Baselineregistrering og fase A 

a. Erfaringer fra fase A Byggeprogram 
b. Fakta om mål og rammer for temaerne: 
     1) Rammekrav 2) Beboere 3) Arkitektur 
     4) Konstruktion 5) Byggeproces og 6) Økonomi 
c. Tværfaglig evaluering og kommentarer 

 
3: Deleval. B: Midtvejsstatus og fase B 

a. Erfaringer fra fase B Projektering og udbud 
b. Fakta om specifikation for temaerne:  
    1) Rammekrav 2) Beboere 3) Arkitektur  
     4) Konstruktion 5) Byggeproces og 6) Økonomi 
c. Tværfaglig evaluering og kommentarer 

 

4: Deleval. C: Slutevaluering og fase C 
a. Erfaringer fra fase C Udførelse og aflevering 
b. Fakta om udførelse/aflevering for temaerne:  
    1) Rammekrav 2) Beboere 3) Arkitektur  
     4) Konstruktion 5) Byggeproces og 6) Økonomi 
c. Tværfaglig evaluering og kommentarer 

 
5: Tværgående slutrapportering og formidling 

a. Tværgående slutevaluering 
b. Formidling af resultatet 
c. Kommentarer til SBi’s slutrapportering 

 
Vedlagte bilag og specifikationer som fx: 

o Kommissorium og byggeprogram 
o Projekt- og udbudsmateriale  
o Afleveringsmateriale 
o Andet? 

 



Spørgsmål til boligorganisationer 
1. Spørgsmål til boligorganisationer om problemstilling: 

a) Mangler jeres kommune(r) SBB til hjemløse, flygtninge, studerende o.a. med svag 
betalingsevne, og har de vilje og økonomi til at løse det?  

b) Kan og vil jeres boligorganisation bidrage til løsningen?  

2. Spørgsmål til boligorganisationer om arbejdsmodel: 
a) Har jeres boligorganisation en arbejdsmodel til udvikling af SBB? 
b) Vil jeres boligorganisation deltager i udvikling og afprøvning af en fælles arbejdsmodel 

for SBB fx jf. Drejebogen? 
3. Spørgsmål til boligorganisationer om erfaringsdeling: 

a) Har jeres boligorganisationen interesse i videndelingen i BOLIG 2.000? 
b) Vil jeres boligorganisation sammen med andre bidrage med indlæg eller som vært for 

BOLIG 2.000 workshop 4 i aug.-sep. 2018 i Aarhus? 
4. Spørgsmål til boligorganisationer om evaluering: 

a) Har jeres boligorganisationen en metode til evaluering af SBB? 
b) Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles metode til 

egenevaluering af SBB fx jf. modulforsøgene? 
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