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Renovering af FOB Kalundborg
FOB Kalundborg ønsker at fremtidssikre deres boliger og tilhørende
udearealer for blandt andet at skabe større mangfoldighed
i beboersammensætningen. Projektet rummer derfor en
gennemgribende renovering af boligforeningens afdelinger 8, 9 og 14.
Renoveringen omfatter en reduktion i antallet af boliger ved
sammenlægninger og ombygninger samt større variation i boligtyper.
De enkelte boliger optimeres, så de lever op til nutidens standarder,
er energirigtige og imødekommer tilgængelighedsprincipperne for
udfordrede beboere. Konkret betyder det, at der etableres nye altaner,
tilføres bedre isolering og ventilation i de blivende boliger samt opføres
elevatorer i flere af opgangene.

Udearealerne bearbejdes, så der opstår nye
oplevelsesmuligheder og mødesteder

Derudover opføres et nyt fælleshus med en tilhørende grøn
aktivitetsplads, der skal fungere som et nyt samlingssted i bebyggelsen.
I den forbindelse etableres nye stiforløb, som skal styrke forbindelserne
i området.
I udearealerne skal beboerne fremadrettet opleve en højere grad af
tæthed og nærhed i form af indbydende mødesteder samt muligheder
for ophold, leg og udfoldelse, der i højere grad giver anledning til at
dyrke fællesskabet.
Projektets løsninger er udviklet med fokus på en høj grad af
beboersamarbejde igennem hele forløbet. Workshops med drøftelse af
beboernes ønsker og behov har blandt andet været et centralt element
i udviklingen af udearealerne, som også har været med til at styrke
ejerskabet til områdets faciliteter. Målet er, at der skabes et attraktivt
boligområde, som danner grobund for nye fællesskaber.

Boliger og udearealer optimeres, så bl.a.
tilgængelighedsprincipper for udfordrede beboere
imødekommes

Bygherrerådgivningen i det aktuelle renoveringsprojekt varetaget af et
team bestående af INGENØR´NE, BDO og Kullegaard.
I det følgende beskrives tre fysisk afgrænsede delprojekter, der udvider
det eksisterende renoveringsprojekt. Desuden beskrives en overordnet
proces for, hvordan et udviklingssamarbejde målrettet sociale
renoveringer, kan tænkes ind i det aktuelle renoveringsprojekt.

Nyt fælleshus og grøn aktivitetsplads bliver nyt
samlingssted i bebyggelsen
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Oversigt over det aktuelle renoveringsprojekt
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Delprojekt 1:

Boligens kantzone / Ankomstzone ved bygningens indgangsparti

I delprojekt 1 ønsker vi i højere grad at udnytte boligens kantzone. Ved
hjælp af enkle tiltag kan kantzonen være med til at styrke det gode
naboskab i afdelingen. Som det fremgår af rapporten ”Hvordan skaber
vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed”, understøtter plads
til ophold i og omkring den fælles ankomstzone til boligen et godt
naboskab. Kantzoner giver mulighed for at hilse på naboen og snakke
med hinanden.

Siddemuligheder ved indgangsdørene vil skabe nye forbedrede
ankomstarealer til boligen, hvor beboerne kan tage en pause, når de
er på vej til eller fra boligen. Fokus på gode materialer, beplantning og
siddemuligheder vil skabe en ny ramme for ankomsten til hjemmet. En
positiv effekt af gode kantzoner langs bygningerne er, at disse kan øge
trygheden i et område. Et pænt udemiljø, belysning, gennemsigtighed
og øget liv i kantzonen er nogle af de ting, der kan øge trygheden.

I rapporten er defineret fire grader af sociale relationer i en
boligafdeling: S, M, L og XL. Alle de forskellige typer af sociale relationer
bør være tilstede, da de alle bidrager til naboskab, tryghed og
livskvalitet. Det spontane møde (M) kan opstå, når naboer hilsner på
hinanden i opgangen eller over hækken.  Kantzoner i stueetagen skaber
liv langs bygningen, som aktiverer udearealerne og giver mulighed for
spontane møder. Det passive og observerende fællesskab (S) opstår,
når beboere kan se andre beboere i afdelingen uden nødvendigvis
at kende dem. Gode opholdspladser nær boligen gør det muligt at
observere livet i afdelingen.

Da bebyggelsen spreder sig over et større område, har
ankomstarealerne forskellig karakter. For eksempel vender nogle
hoveddøre direkte ud til offentligt fortov og vej, disse kantzoner har
en offentlig karakter. Andre kantzoner vender indad i bebyggelsen og
forholder sig til bebyggelsens gårdmiljøer, disse kantzoner har en mere
semiprivat karakter.

I FOB fremstår ankomstzonerne til boligerne i højere grad som
gennemgangsområder, og der er de færreste steder mulighed for at
tage ophold.

Nuværende situation uden opholdsmuligheder nær hoveddøren

I det eksisterende renoveringsprojekt har der været særligt fokus på
de grønne fællesarealer og en ny aktivitetsplads ved fælleshuset. Et
delprojekt med fokus på boligens kantzone vil i høj grad styrke de nære
uderum og muligheden for det spontane møde i bebyggelsen.
Det opholdsinviterende indgangsparti kan desuden understøtte
en god hilse-kultur.

Nye grønne opholdsmuligheder nær hoveddøren
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Boligens ankomstzone
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Delprojekt 2:

Fællesarealer / Vaskerum og udendørs tørrepladser
I delprojekt 2 ønsker vi i højere grad at styrke fællesfaciliteterne i
boligforeningens eksisterende vaskekældre og arealerne omkring de
udendørs tørrepladser. Som det fremgår af rapporten ”Hvordan skaber
vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed”, kan arkitektoniske
elementer motivere beboerne til at mødes og dermed understøtte
sociale relationer. Sociale relationer bliver tættere over tid, og med
arkitekturen bliver mulighederne for, at beboerne mødes og danner
relationer, understøttet.
I FOB findes der allerede fælles vaskekældre i samtlige bygninger. Det
er derfor oplagt at arbejde med vaskekældrene, da det er et sted, hvor
beboerne mødes jævnligt, og kan lære hinanden at kende.
Vaskekældrene i foreningen bliver benyttet af størstedelen af
beboerne. Som det fremgår af billederne er nogle af de eksisterende
vaskekældre allerede indrettet, så det er muligt at tage ophold.
Vaskekældrene trænger dog til en opgradering, så de bliver mere
tidssvarende og attraktive at bruge til fælles ophold.

folk til at bruge rummet spontant, og der er en naturlig bevægelse
af beboere, der kommer ind og ud. Beboerne benytter faciliteterne
fordi de skal vaske tøj, men tilbydes samtidigt at indgå i en mere social
aktivitet, som eksemeplvis at drikke en kop kaffe med naboen.
Et boligområde med gennemsigtighed, hvor beboerne kan se hinanden,
understøtter en god hilse-kultur. Åbenhed og opholdspladser nær
fællesfunktioner er derfor vigtige at indtænke. De eksisterende
vaskekældre kan i højere grad integreres med de tilstødende
udearealer, så trygheden i foreningen øges, og beboere kan se andre
beboere i afdelingen uden nødvendigvis at kende dem (S).
En god hilse-kultur skaber en god stemning mellem naboerne, og er et
vigtigt udgangspunkt for naboskabets opblomstring. Gode materialer
og indbydende siddemuligheder kan understøtte det tilfældige og
spontane møde (M). Spontane møder har potentiale til at udvikle
sig til kortere ophold og small-talk, der har potentiale til at udvikle
sig til deltagelse i mere forpligtende fællesskaber (L), såsom sociale
aktiviteter i fælleshuset.

Den fælles praktiske beskæftigelse kan tiltrække beboere, som ikke er
interesseret i sociale fællesskaber. Den praktiske funktion tiltrækker

Nuværende situation med begrænsede opholdsmuligheder nær
fællesfunktioner

Nye opholdsmuligheder i tilknytning til vaskekældre og tørrestativer
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Vaskekældre
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Delprojekt 3:

Fællesarealer / Møblering og aktiviteter i fælleshuset
I delprojekt 3 ønsker vi at styrke faciliteterne i det kommende
fælleshus. Som det fremgår af rapporten ”Hvordan skaber vi sociale
renoveringer, der forebygger ensomhed”, understøtter brugen af
funktionelle fælleslokaler en samlet identitet i bebyggelsen og på tværs
af afdelingerne. Det skaber et godt fundament for tryghed og social
interaktion.
Det kommende fælleshus placeres midt i bebyggelsen, så det kan
udvikle sig til et naturligt samlingspunkt, og danne rammen om det
uforpligtende og det mere forpligtende fællesskab der opstår, når
beboerne mødes om fælles aktiviteter i større og mindre grupper.
Huset bliver på cirka 210 m2, og opdeles i multifunktionelle rum,
der hurtigt kan skifte funktion, ligesom der er et større rum, hvor
der kan afholdes møder, foredrag, fællesspisning og lignende. Der
kan for eksempel afholdes fastelavnsfest, julefrokost eller Eid-fest.
Afdelingsbestyrelserne har også mulighed for at holde møder og
i øvrigt gøre brug af huset, når de har behov for faciliteter til de
beboeraktiviteter, der hidtil har været en udfordring at arrangere, da de
eksisterende fælleslokaler er små, utidssvarende og svært tilgængelige

Fælleshus

i kældre. Fælleshuset deler lokaler med driften og administrationen,
så mange forskellige beboere og medarbejdere vil have deres daglige
gang i huset, hvilket også er med til at understøtte den uforpligtende
sociale interaktion, hvilket den kommende café i fælleshuset også er
medvirkende til.
FOB arbejder på et visionsplan for fælleshuset, så det sikres, at
bygningen aktiveres og beboerne involveres, så huset får den ønskede
centrale funktion for beboernes sociale aktivitet og interaktion. Mange
af aktiviteterne skal i opstartsfasen iværksættes og til dels drives af
FOB, men det er håbet og forventningen, at udvalgte beboere ønsker
at engagere sig i fælleshusets aktivering fremover. Her finder vi især
opstart af mere praktiskorienterede aktiviteter centrale, da de skaber
en god anledning til interaktion, når beboernes for eksempel samles
om madlavning eller lignende.

møbler med videre på plads, hvilket delprojekt 3 bidrager til. Det sikrer
mulighederne for det sociale møde beboerne imellem, og rummer
derfor en række hovedtemaer:
-

Møbler
Spilleudstyr
IT-udstyr
Køkkenudstyr

De nævnte aktiviteter er alle foreslået af beboerne, idet FOB tidligere
har afholdt en række møder med brugergrupper fra de tre afdelinger,
hvor interesserede beboere engagerede sig i den kommende brug
af fælleshuset. Vi ved derfor også, at fælleshuset imødekommer et
stort behov, hvor vi ser mange muligheder for et levende fællesskab
på tværs af afdelingerne samt varierende aktiviteter, der understøtter
interaktion på tværs af køn, aldersgrupper og etnicitet.  

Der er i det igangværende renoveringsprojekt ikke afsat økonomi til
indretning/møblering af fælleshuset, der som udgangspunkt leveres
som en ”rå skal”. I forbindelse med realiseringen af visionsplanen for
fælleshuset finder vi det aktuelt at have den fornødne indretning med

Fælleshus med forskellige udfoldelsesmuligheder
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FASE 1
RAMMER

FASE 2
BEBOER

FASE 3
PROJEKTERING

FASE 4
UDFØRELSE

FASE 5
EVALUERING

Okt. 2018 – afklares

Afklares

Afklares

Afklares

2022 -

Proces for samarbejdet
Det er vores opfattelse, at renoveringen allerede tilgodeser mange af
de elementer, som er centrale i en social renovering. Som beskrevet
i indledningen har FOB opsat en række formål med projektet, som
understøtter præmisserne for mere social interaktion blandt beboerne:
-

Tiltrækning af flere ressourcestærke beboere
Færre tomgangsboliger
Nye muligheder for fællesskaber

Vi ser derfor et udviklingssamarbejde målrettet social renovering som
en naturlig del af det igangværende projekt. De tre delprojekter, som
er beskrevet på de foregående sider, er derfor også alle relevante
muligheder, som er med til at understøtte renoveringens eksisterende
formål. Delprojekterne giver samtidig mulighed for at skabe et
endnu mere helhedsorienteret perspektiv i forhold til fokus på social
renovering.
Processen for samarbejdet er beskrevet på de følgende sider,
og opsummeret i en oversigt, hvor forløbets centrale punkter er
fremhævet.

TID

AKTIVITET

Workshops
Studietur

Mock up
Delevaluering
Fællesmøde
Tilpasning af
realisering ift.
eksisterende projekt

Løbende
evaluering

Evaluering af
succeskriterier

BL
Landsbyggefonden

Repræsentant fra
BL/Landsbyggefonden

Repræsentant fra
BL/Landsbyggefonden

Repræsentant fra
BL/Landsbyggefonden

Realdania
FOB
Rådgiverteam

/Realdania
FOB
Rådgiverteam

/Realdania
FOB
Rådgiverteam

Repræsentant fra
BL/Landsbyggefonden
/Realdania

BDO

BDO

BDO

Målbare
succeskriterier
Budget
Tidsplan
Møde og
beslutningsplan

PARTER

FOB
Rådgiverteam
BDO

/Realdania
FOB
Rådgiverteam
BDO

Fasemodel

9

FOB Kalundborg

Sociale renoveringer
Fase 1: Klare rammer

Fase 2: Beboersamarbejde

Fase 3: Projektering

I den indledende fase af udviklingssamarbejdet vil vi gennem en tæt
dialog med BL, Landsbyggefonden og Realdania sætte nogle helt klare
mål for, hvad vi ønsker at opnå med udviklingsprojektet.

Et centralt element i den igangværende renovering er samarbejdet
med beboergrupper i de enkelte afdelinger, hvilket bl.a. har resulteret i,
at grupperne har haft indflydelse på de løsninger, der realiseres.

For os er det centralt, at vi opsætter nogle konkrete succeskriterier,
som vi efterfølgende kan evaluere. Det giver alle parter en klar
indsigt i, hvad udviklingsprojektet bidrager til i forhold til social
renovering. Derudover skaber det også central viden og erfaring,
der kan bygges videre på internt i boligforeningen såvel som hos
udviklingssamarbejdets andre parter, der også kan inddrage og bygge
videre på konklusionerne.

Derudover har beboersamarbejdet skabt en indsigt og en forståelse for
beboernes tilgang, ønsker og behov, hvilket har givet en bedre fælles
forståelse og interaktion på tværs af de enkelte afdelinger og med
boligforeningen.

Denne fase indledes med, at projektets rammer og beboernes ønsker
holdes op mod hinanden, og vi på bedst mulig vis sikrer, at alle
forhold går op i en højere enhed. Det er vores generelle erfaring, at
der her skal findes konstruktive kompromisser, så både økonomi, tid,
kvalitet og ikke mindst projektets formål tilgodeses. Vi er dog af den
overbevisning, at hvis vi allerede i fase 2 skaber nogle klare rammer og
valgmuligheder for beboerne, sikrer det, at de endelige løsninsgforslag
holder sig inden for rammerne og det ønskede mål. Vi er dog også klar
over, at der er tale om et udviklingssamarbejde, som ofte betyder, at vi
skal justere undervejs.

Derudover opstarter vi også en dialog om, hvordan målene med
projektet imødekommes bedst muligt. Det er vores overbevisning, at
alle udviklingssamarbejdets parter besidder en stor viden og erfaring
inden for området, og at det vil gavne den videre proces, at dette
italesættes så tidligt som muligt på baggrund af de idéoplæg, som de
tre delprojekter udgør.
Endeligt skal de økonomiske og tidsmæssige rammer identificeres
samt andre forhold, som gør sig gældende for projektet, da det har
afgørende betydning for den videre proces.
Vi forestiller os, at hver fase afsluttes med en forventningsafstemning
mellem alle relevante parter, så vi løbende sikrer, at alle kender det
videre forløb, omfanget af projektet, til- og fravalg, erfaringer der gøres
undervejs med videre.

I forbindelse med udviklingssamarbejdet mener vi, at beboergrupperne
skal aktiveres igen, da det er et centralt element for at skabe nogle
rammer, hvor beboerne oplever ejerskab og derfor ønsker at benytte
faciliteterne. Derudover er udviklingsprojektet også en god anledning
til at bygge videre på relationen til og imellem beboergrupperne – og
ikke mindst en oplagt mulighed for at finde nogle lokale ildsjæle, som
ønsker at medvirke til fællesskab og interaktion blandt beboerne på
flere forskellige niveauer.  
Samarbejdet giver også anledning til en dialog mellem beboere
og Realdania, hvor beboerne kan få en langt større indsigt i, hvad
fællesskab og sociale relationer betyder, hvilket efter vores opfattelse
kan være med til at motivere og aktivere dem yderligere.
Det er vores erfaring fra tidligere, at beboergrupperne skal have nogle
klare rammer at arbejde inden for, men at der på den baggrund er rig
mulighed for dialog og interaktion, så vi i fællesskab med beboerne
skaber nogle langsigtede og fremtidssikrede løsninger. Afhængigt
af hvilket forslag der skal arbejdes videre med, er forskellige tiltag i
forbindelse med beboersamarbejdet relevante:
-

Workshops
Studieture

Elementerne i beboersamarbejdet skal planlægges nærmere, når et
af de tre delprojekter er valgt. Vi mener dog allerede på nuværende
tidspunkt, at det primære omdrejningspunkt er dialog på en række
workshops, da vi har god erfaring med den samarbejdsform.

Afhængig af delprojektets indhold finder vi det hensigtsmæssigt
at afprøve den valgte løsning, inden den implementeres i den
resterende bebyggelse. Man kan eksempelvis gennemføre delprojekt
1, vedrørende boligens kantzone, ved en eller flere sammenhængende
opgange. Mock up’en sikrer, at alle parter har en idé om, hvad
det omfatter, hvordan det kan bruges, og hvis der er mulighed for
at afprøve det over en længere periode, kan erfaringerne herfra
inddrages i det resterende projekt. Afprøvningen kræver dog, at
tidsplanen tillader det, og at der er beboerrepræsentanter, som aktivt
ønsker at bruge faciliteterne over perioden og samtidig opfordrer andre
til at gøre det, hvilket også giver anledning til dialog blandt beboerne.
Vi finder det yderst relevant at benytte denne proces til at skabe
situationer, hvor dialog med og blandt beboerne skabes, da det er vores
overbevisning, at det er med til at understøtte den sociale interaktion.
Derudover bør der afholdes et fællesmøde for alle tre afdelinger.
På mødet skal projektet og mock up’en præsenteres, og i den
sammenhæng orienteres der om sociale renoveringer.
Når de endelige løsningerne er på plads, skal projektet
færdigprojekteres og alle detaljer, myndighedsgodkendelser med
videre skal færdiggøres og indhentes. Afhængig af udviklingsprojektets
omfang og karakter, er det relevant at have en drøftelse med
den aktuelle entreprenør, som realiserer det eksisterende
renoveringsprojekt. Dialogen skal sikre, at delprojektet gennemføres så
hensigtsmæssigt som muligt i forhold til tid og økonomi, og forstyrrer
mindst muligt. Det er derfor centralt, at den dialog tages på et så tidligt
tidspunkt som muligt, så vi kan tage højde for eventuelle udfordringer
og tilpasninger i forhold til det igangværende renoveringsprojekt.
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Fase 4: Udførelse
Flowet for fremdriften i det eksisterende renoveringsprojekt fremgår
af planen til højre. Afhængig af det valgte udviklingsprojekt skal
realiseringen af dette tilpasses, så det følger den tidsplan, som allerede
er fastlagt.

1. kvt 2019
3. kvt 2020

3. kvt 2020

3. kvt 2020
1. kvt 2019

Formen og tidspunktet for evalueringen afklares henholdsvis i den
indledende fase, og så snart udførelsesforløbet for udviklingsprojektet
er planlagt.

3. kvt
2019

1. kvt 2021

2. kvt 2020

2. kvt 2021

2. kvt 2021

2. kvt 2021

3. kvt 2019

4. kvt 2020

På baggrund af de opsatte målbare succeskriterier i den indledende
fase bør det evalueres, hvorvidt projektet har haft den ønskede effekt.
Afhængig af udviklingsprojektets indhold og integrationen i den
eksisterende renovering skal evalueringen foretages på et tidspunkt,
som giver den nødvendige indsigt. Hvis tiltaget er indarbejdet i etaper,
som svarer til det eksisterende renoveringsflow, kan der allerede
evalueres på et tidligt tidspunkt efter aflevering.

2. kvt 2020

Fase 5: Evaluering

4. kvt 2020

3. kvt 2019

3. kvt
2020

N

Afd. 8
Afd. 9
Afd. 14
2. kvt
2020

4. kvt
2019
Tidsplan
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