


FAKTA OM GENERATIONERNES HUS  
4 Bygherrer:   
Brabrand Boligforening og  Aarhus Kommune   
ved 3 magistrater: 
 
MBU  
Magistratsafdelingen for Børn og Unge 
 
 
MSB  
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse 
 
 
MSO  
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 
 



ANDELSFORDELINGEN 

  

MSO

Brabrand
Boligforening
MSB

MBU

20% 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Sociale Forhold og 
Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg og Brabrand Boligforenings andel i 
Generationernes hus  

75% 

6% 
4% 



PLACERINGEN OG DET TEKNISKE 

GENERATIONERNES HUS 
Aarhus Ø: En helt ny bydel.  
 
Adresse  Thit Jensens Alle 1, Aarhus Ø 
Matrikel.:   2148D6 
Byggefelt.:  1A, pier 4 - Ø3 
Areal matrikel.:  7.110 kvm 
Areal GH.:   ca. 27.405  

Antal beboer/bruger.: ca. 494 – 614 
Antal ansatte: ca. 287 
Etager:  ca. 8-10 stykker. 
Entreprisesum: ca. 365 mio. Kr. 
Byggesum:                  ca. 550 mio. kr.   



PROCESFORLØBET  



 
 VISIONERNE 

Generationernes Hus beror på en vision om et levende og integreret samspil mellem en bred 

mangfoldighed af mennesker i vidt forskellige livssituationer.  

Visionen for Generationernes Hus bygger i høj grad på en social vision. En vision, der handler om 

nærhed, frihed og menneskelig kontakt. Et sted med mangfoldighed og tryghed, der tilgodeser alle 

husets brugergrupper. 

 

 I Generationernes Hus lægger vi fokus på: 

• At hjælpe hinanden 

• At dele med hinanden 

• At lære af hinanden 

• At kunne inspirere hinanden 

• At ville hinanden 



GENERATIONERNES HUS - IDEEN 
Ideen: 
 
• At skabe et omfavnende mini samfund under samme tag – IKKE 

institutioner.  
• Et hus hvor vi inspirerer hinanden, skaber nye relationer og opnår 

mindre ensomhed og højere trivsel.  
• Et hus med inspirerende arbejdsfællesskaber på tværs af 

faglighed 
• Et hus med en fælles vision og én fælles ledelse 
 
 
 



TANKEN ER FÆLLESSKAB 
 
Generationernes Hus er fyldt af liv og fællesskaber. Fællesskaber som på hver 
deres måde vil skabe mindre ensomhed blandt beboerne, gøre det muligt for 
beboerne bedre at udnytte hinandens ressourcer, skabe berigende sociale 
fællesskaber og relationer imellem borgere fra forskellige generationer.  
 
Det handler alt i alt om at skabe anledninger og gøremål, som får folk til at 
mødes og gøre noget sammen, således bliver Generationernes Hus til et 
minisamfund, i stedet for en institution. 
 



FÆLLESSKABER  



GENERATIONERNES HUS - BOFORMER 
 Huset skaber naturlige møder imellem 

beboerne hvor man uformelt kan mødes.  
 
Der vil i Generationernes Hus være mange 
praktiske fællesskaber man kan tilvælge 
eller hjælpe hinanden til at tage del i. Det 
vil f.eks. være oplagt at de travle 
børnefamilier tilvælger Generationernes 
Hus netop pga. de praktiske fællesskaber. 



ORGANISERINGEN – BOFORMER 
NABOSKAB   

Arealer naboskab: 
 
Brutto/brutto: 
Familiebolig: 100 kvm.  
Ungdomsbolig: 35 kvm 
 
Brutto minus fælles: 
Familiebolig: 80 kvm  
Ungdomsbolig: 28 kvm 
 



Familiebolig 80 kvm, 2 plan i naboskab 



Familiebolig 80 kvm, ét plan i naboskab 



Ungdomsbolig 28 kvm i naboskab 



ORGANISERINGEN – BOFORMER 
BOFÆLLESSKAB  

Arealer bofællesskab: 
 
Brutto/brutto: 
Familiebolig: 100 kvm.  
Ungdomsbolig: 35 kvm 
 
Brutto minus fælles: 
Familiebolig: 60 kvm  
Ungdomsbolig: 21 kvm 
 



Familiebolig 60 kvm i bofællesskab 



Ungdomsbolig 21 kvm i bofællesskab 



DE FYSISKE RAMMER 



TEMATIKKER    

Håndværk   

Pædagogisk køkken  

Bibliotek, film og fortælling 

Motion og bevægelse  

Generationernes Hus vil hver eneste dag blive farvet og præget af dets mange forskelligartede aktiviteter. Her er 
der mulighed for, at alle beboernes interesser og hobbys kan udfoldes og udforskes. Huset giver i høj grad også 
beboerne muligheden for, at opleve og afprøve nye aktiviteter. 

Pædagogisk køkken 



BYFÆLLED 



BYFÆLLED 



BYFÆLLED (vinder projekt) 



En række værksteder af forskellig karakter skaber ubegrænsede 
rammer for håndværksmæssigt udfoldelse. 
 
I stueplan placeres det store grovværksted, hvor der både kan arbejdes i træ 
og metal. Her kan cyklen klargøres efter vinteren, der kan bygges 
foderbrætter til fuglene eller tømmerflåder med husets yngste beboer. 



Daginstitution 
For os er daginstitutionen en meget vigtig brik i Generationernes hus. 
Børnenes glæde og aktivitet er en dynamo for liv og begejstring i hele huset. 



”Daginstitutionen bliver synlig mod både 
by og vand. 
De mange niveauer skaber et oplevelses-
rigt miljø, som børnene vil elske at 
udforske” 
 
Omkring huset skabes der plads til 
forskellige aktiviteter der kobler sig til 
husets indvendige programmer, som 
sportshaven, bibliotekshaven, udeophold 
og afslapning ved cafeen og en stor 
legeplads ved børneinstitutionen. 
 
Taghaver 
På tre af husets tagflader etableres der 
offentlige taghaver med hvert deres 
tema, bevægelseshaven, køkkenhaven 
og sansehaven. 

UDEAREALER 



UDEAREALER 
”Daginstitutionen bliver synlig mod både 
by og vand. 
De mange niveauer skaber et oplevelses-
rigt miljø, som børnene vil elske at 
udforske” 
 
Omkring huset skabes der plads til 
forskellige aktiviteter der kobler sig til 
husets indvendige programmer, som 
sportshaven, bibliotekshaven, udeophold 
og afslapning ved cafeen og en stor 
legeplads ved børneinstitutionen. 
 
Taghaver 
På tre af husets tagflader etableres der 
offentlige taghaver med hvert deres 
tema, bevægelseshaven, køkkenhaven 
og sansehaven. 



UDEAREALER - TAGHAVER 



UDFORDRINGER 
Primære udfordringer: 
Areal fordeling 
BBR 
Skema A. 
D&V  
IKT  
Vuggestue/ børnehave 
krav.  
Disponering af bygning 
og forskellige bygherre 
interesser. 
Materialer 
Økonomi, store krav 
versus rammebeløb.  
Organisering 
 
 



IDEENS POTENTIALE  

Boligmangel: Pres for at skabe flere boliger i byen pga. massiv tilflytning. 
 
Stigende segregering: Tendens til opdeling mellem ressourcestærke og 
ressourcesvage i byen 
 
Singleliv og ensomhed: Flere er singler og risikerer ensomhed uden et 
stærkt netværk omkring sig.  
 
Seniorer og velfærd: Mange seniorer søger selvskab og netværk i 
seniorbofællesskaber  
 
Farvel til forbrugersamfundet: Mange unge efterspørger en social- og 
miljømæssig bæredygtig livsstil. 
 
Afvikling og utryghed: Ændrede indkøbsmuligheder har reduceret antallet af 
åbne butiksmiljøer i byerne, der er en forudsætning for et godt og trygt byliv.  

 
 

De tematikker som Generationernes hus bygger på, kan implementeres i andre sammenhæng, 
da det opfylder en række samfundsmæssige behov som:  



3D illustrationer 



3D illustrationer 



3D illustrationer 
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