
Integration og studieboliger
Venligbolig Plus

”Byerne vokser og presset for at designe mindre, smarte-
re og bedre boligtyper stiger. 
Hvordan skaber vi billige boliger, der inviterer til aktive 
fællesskaber, deltagelse og demokratisk medskabelse”?

Særligt de studerende og flygtninge presses ud af byker-
nen og hverdagsfællesskaberne. 
Micro-Living, som Venligbolig Plus afprøver, er en ny vital 
boligform, hvis byerne i fremtiden skal skabe både plads og 
fællesskaber til ældre, singler, udsatte, studerende, lavt-
lønnede og nye danskere.
Venligbolig begyndte som aktivistisk idé, der gjorde det 
muligt for almindelige danskerne at invitere flygtninge 
indenfor. 

På Frederiksberg opføres de første kompakte boliger, der 
bygger på fællesskab og integration midt i byen. 
Her kan studerende og flygtninge finde en moderne dele-
bolig til 2500,- kroner og indgå i et forpligtende fællesskab 
Som dansk studerende er man ”buddy” for en flygtning og 
giver en hånd med i hverdagen.
I december 2019 flytter unge studerende og flygtninge ind 
i den nyetablerede Venligbolig Plus afdeling på Roskildevej 
54 på Frederiksberg.   

Ide og koncept:
ONV Arkitekter & We Do Democracy

Arkitekt:
ONV Arkitekter



Venligbolig Plus består af 3 kuber, opført i 4 etager. 
Bygningernes rumlige disponering og sammensætning 
skaber rum til fællesskab og interaktion på flere forskellige 
skaleringer og niveauer. 

I stueplan er placeret et fællesrum ved hver indgang til 
boligkuberne. 
I fællesrummene er der gjort plads til større forsamlinger 
og aktiviteter mellem beboerne, bl.a. gennem fælles mad-
lavning i det store fælleskøkken. 
Fællesrummene er åbne og lyse, med store vinduespar-
tier ud mod bebyggelsens gårdrum. Dette skaber yder-
ligere interaktion og møder for beboerne på tværs af 
boligkuberne.
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Adgangen til boligerne sker over et et åbent ankomstrum, 
solbelyst og begrønnet. 
Den centrale fællestrappe giver adgang til 4 boliger pr. 
etage, og  danner rum og plads til ophold og afsluttes med 
en fælles tagterrasse.
Det højt placeret uderum mellem trækronerne er solrigt 
og med udsigt ud over Frederiksberg.

Venligbolig Plus på Frederiksberg rummer i alt 41
 delelejligheder på brutto 50 m2.
 Her bor to personer sammen i en lejlighed, hvor hver 
beboer har sit eget værelse  og deler køkken og leverum 
samt wc/bad og altan. 
Boligerne er designet som Micro-living. De private kvad-
ratmeter er holdt nede og  optimeret med ophængt hems 
og integrerede skabsløsninger og fællesarealer er gjort 
større.
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VenligboIig Plus er udført 
i et samarbejde mellem:

ONV arkitekter
We Do Democracy
Frederiksberg Kommune
FFB / KAB
Øllgaard ingeniører
VEGA landskab
Holte Projekt
BM Industri

August 2019

Konstruktion og Bæredygtighed. 

Byggeriet opstartes med 
etablering af selvbærende 
ståltrappe i husets midte  , som 
samtidig er adgang i bygge
periode. 
Princippet   er bæredygtige 
træmoduler, produceret under 
miljømæssigt forsvarlige forhold 
på fabrik og løftet på plads. 
Fundering er minimal og 
respekterer de omliggende 
smukke træer.
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