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Bofællesskaberne oplever i disse år en stor opblomstring. Der er stor søgning på boliger i de 
eksisterende bofællesskaber1, og mange nye bofællesskaber står på spring for at etablere sig. 

Selv om danskerne i disse år i stor stil flytter fra land til by, så er billedet omvendt, når det gælder 
børnefamilier2, som flytter fra by til land. Som det fremgår af denne rapport gælder det i høj grad også 
for københavnske børnefamilier, som ønsker at flytte i bofællesskab på landet – ud i naturen, hvor 
man kan skabe nogle gode rammer for børnene. 

Samtidig vil kommunerne gerne kunne tiltrække de ressourcestærke børnefamilier3. Men det fleste 
steder har man kun den traditionelle boligmasse i fx et parcelhuskvarter at tilbyde. Dermed forpasser 
provinsen muligheden for at få de bofællesskabssøgende børnefamilier til at slå sig ned.    

Med afsæt i København og oplandet omkring København, vil jeg undersøge og forsøge at forstå 
bofællesskabstendensen - Hvad er det, der gør, at mange unge storbyfamilier vælger at flytte i 
bofællesskab på landet? Hvad er det, de søger? Hvor vil de bo? Hvad giver det af muligheder for 
de små lokalsamfund? Og hvad skal der til, for at kommunerne formår at tiltrække de attraktive 
børnefamilier? 

Denne rapport ser nærmere på drømmene og forventningerne hos de københavnske børnefamilier, 
der vælger at flytte i bofællesskab ”på landet”. Desuden undersøger den, hvad der er afgørende for, at 
de tager springet.

Samtidig ser den på mulighederne for de mindre bysamfund. Den ser på, hvad de potentielt kan 
få tilført af ny energi gennem bofællesskaberne, og den undersøger kommunernes mulige tiltag i 
forhold til at få det til at ske.

Det nyetablerede bofællesskab, Frikøbing ved Hyldegården ved Hvalsø

Indledning
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Baggrund for opgaven 
Som partner i Almenr ApS, arbejder jeg til 
daglig med at udvikle bofællesskaber. Almenr 
er den professionelle rådgiver, som holder 
bofællesskaberne i hånden lige fra etablering 
af gruppen og definering af visionen, og indtil 
til en grund eller bygning er købt og byggeriet 
af bofællesskabet går i gang. Samtidig hjælper 
Almenr også grundejere og lokalområder med at 
tiltrække bofællesskaber. Kunderne er altså både 
borgere, som ønsker at flytte i bofællesskab, og 
grundejere/kommuner, som gerne vil tiltrække 
bofællesskaber. 

Da vi i Almenr oplever en stor efterspørgsel 
fra personer, der gerne vil flytte fra byen og i 
bofællesskab på landet alias mindre bysamfund, 
har vi behov for at undersøge dette felt nærmere. 
Vi har brug for at kende børnefamiliernes 
incitamenter for at flytte ud. Hvad er essentielt 
for dem, og hvad er knapt så vigtigt? Og vi har 
brug for viden om mulighederne og processerne 
for at hjælpe kommunerne med at tiltrække 
bofællesskaberne. 

I Almenr oplever vi en stor søgning på 
bofællesskaberne på landet. Som eksempel 
var der løbet af én uge 100 familier, som på 
foranledning af ét almindeligt facebook opslag 
skrev sig op til et muligt bofællesskab i Lejre. 

Samtidig har EcoVillage, en forholdsvis ny 
ejendomsudvikler, som tilbyder nøglefærdige 
boliger i bofællesskaber, over 12.000 følgere på 
Facebook – et antal, som ville misunde de fleste 
udviklere!   

Almenr har fungeret i ca. et år og har i den 
periode været særligt aktiv i Lejre Kommune. 
Dels fordi vi igennem et tidligere samarbejde har 
en tilknytning til kommunen igennem skabelsen 
af deres udviklings- og brandingstrategi, 
Vores Sted, og dels fordi vi har oplevet en stor 
umiddelbar interesse for at flytte i bofællesskab 
i Lejre. For nylig har Almenr erhvervet sig den 
gamle folkeskole i Allerslev/Lejre for at udvikle 
bofællesskaber i bygningerne, og flere Almenr-
bofællesskaber er muligvis på vej i kommunen. 

Desuden har EcoVillage 8 bofællesskaber på 
vej i Københavnsområdet / pendlerafstand 
til København4. Og der udvikles lige nu 
bofællesskab i Karise (Permatopia), i Nærheden 
(Bofælleskabet i Nærheden), i Køge Kyst 
(Fællesbyg Køge Kyst) og i København (Urbania). 
Derudover er der en lang række senior/50+ 
bofællesskaber på vej, som dog ikke vil være 
genstand for analyse i denne rapport. 

Munksøgård i Trekroner
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Metode 
For at undersøge dynamikken tager jeg 
udgangspunkt i Almenrs indhentede empiri. 
Jeg vil trække på den forskning, som Almenr 
har gennemført. Med afsæt i dette materiale 
vil jeg undersøge, hvordan de eksisterende 
bofællesskaber fungerer. Jeg vil trække på den 
data, som Almenr har indsamlet omkring sine 
brugere i forbindelse med registrering af interesse 
for et Almenr projekt. Dette materiale skal jeg 
bruge til at danne mig et billede af, hvad der 
overordnet set er efterspørgsel på. Jeg supplerer 
Almenrs data med litteratur om bofællesskaber og 
udflytningstendenser. 

Desuden vil jeg benytte mig af Almenrs viden om, 
hvordan Lejre Kommune som eksempelkommune 
fungerer i forhold til processen omkring 
etableringen af bofællesskaber. Jeg vil benytte mig 
af de personlige kontakter, som Almenr allerede har 
i kommunen.   

Materialet fra Almenr vil jeg supplere med egne 
undersøgelser, som direkte forholder sig til 
børnefamilier, der gerne vil flytte på landet fra 
København. Dette materiale skal jeg anvende i 
undersøgelsen af, hvad der konkret er ønskerne 
hos de unge familier, som gerne vil flytte på landet. 
Desuden vil jeg igennem interviews og analyse af 
tilgængeligt kommunikationsmateriale på nettet 
undersøge processen omkring skabelsen af 
bofællesskaberne, og hvordan kommuner lykkes 
med at tiltrække bofællesskaber. 

For at undersøge bofællesskabernes udtryk, og 
hvordan de kan bidrage til lokalsamfundene vil jeg 
tage afsæt i interviews med både bofællesskaber 
og myndigheder, og jeg vil selv tage på besøg i 
områder med bofællesskaber.  

Med afsæt i konklusioner fra disse undersøgelser 
vil jeg perspektive muligheden for, hvordan såvel 
kommunerne som Almenr kan bidrage positivt til 
glæde og gavn for både udflytterne og de mindre 
lokalsamfund.

Empiri
Almenr har i løbet af efteråret  2017 udarbejdet 
rapporten, Socialt bæredygtige Bofællesskaber, 
baseret på interviews med 10 forskellige etablerede 
bofællesskaber. Fra rapport og interviews har jeg 
særligt plukket viden omkring drømmene, der 
ledte til bofællesskaberne og processen omkring 
tilblivelsen. 

Jeg har ikke fundet større forskningsarbejder eller 
statistik, som forholder sig til udflytninger relateret 
til bofællesskaber specifik. Derfor har jeg med 
spørgeskemaer indhentet data på området. 

Jeg har hentet information ud fra spørgeskemaet, 
som nye medlemmer af Almenr udfylder, når 
de skal definere deres ønsker og behov til et 
bofællesskab. Spørgeskemaundersøgelsen har 
98 respondenter. Respondenterne har en bred 
aldersfordeling og er primært fra København og 
Københavnsområdet.  

Til denne rapport har jeg gennemført to 
spørgeskemaundersøgelser:

Drømmer om bofællesskab-spørgeskemaet  
En spørgeskemaundersøgelse for folk, som bor 
i byen og drømmer om at flytte i bofællesskab 
udenfor byen. 34 personer har svaret på 
spørgeskemaet. Jeg har uopfordret sendt 
spørgeskemaet direkte til enkelte personer, som 
søger bofællesskab – alle unge mennesker. 
Derudover har jeg delt spørgeskemaet på 
Facebook på min egen side og på siden 
”Kollektiver i København”, som primært har unge 
medlemmer. Majoriteten af respondenterne er 
bosiddende i København og er mellem 20 og 40 
år. 

Eksisterende bofællesskab-spørgeskemaet 
Spørgeskemaet er blevet udfyldt af 32 personer, 
som allerede bor i bofællesskab. Jeg har 
skrevet direkte til en række bofællesskaber i 
pendlerafstand til København med opfordring til 
at udfylde spørgeskemaet. Flere bofællesskaber 
i Trekroner har delt spørgeskemaet over mail, 
hvorfor der er særligt mange respondenter 
herfra (66%). 

Jeg har besøgt området med bofællesskaber 
i Trekroner og Hyldegården ved Lejre, for at 
undersøge arkitekturen og opleve, hvordan 
bofællesskaberne hænger sammen med 
omgivelserne. Derudover har analyseret 
billedmateriale fra andre bofællesskaber. På 
Hyldegården har jeg endvidere interviewet både 
tidligere grundejer Mads Vallø og repræsentanter 
fra bofællesskaberne Sjællands Muld og Frikøbing. 

Desuden har jeg gennemført en række 
telefoninterviews med bl.a. Niels Rolf Jacobsen, 
Afdelingsleder for Planafdelingen i Lejre Kommune 
og Lars Bloch, Chefkonsulent i Roskilde Kommune.
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BOFÆLLESSKABERNES HISTORIE

Bofællesskaberne udspringer fra 70’ernes 
kollektiver, hvor ubegrænset fællesskab og 
ophævelse af kernefamilien var idealet5. Faktisk 
har bofællesskaberne har rødder helt tilbage til 
kollektivhusene, som opstod i starten af 1900-tallet. 
Her var tanken, at man havde hver sin boenhed, 
men deltes om restaurant, børnepasning mv., 
med tanke om en rationel funktionsdeling, som 
hang sammen med den funktionalistiske og 
modernistiske arkitektur og tankegang.  

I 1972 opstod det første bofællesskab, 
Sættedammen, som havde som sit erklærede mål 
at værne om kernefamilien. I løbet af 70’erne og 
80’erne opstod mange bofællesskaber, og efter 
en pause i 90’erne og 00’erne er der nu igen ved 
at blive etableret mange bofællesskaber. Men 
hvor bofællesskabet i førhen ofte havde et stærkt 
ideologisk omdrejningspunkt, så handler det i dag i 
langt højere grad om fællesskab og nærvær, og om 
at dele hverdagens praktiske opgaver6. 

DET MODERNE BOFÆLLESSKAB

De moderne bofællesskaber er defineret ved, at 
man er en gruppe mennesker, som bor sammen i 
samme bebyggelse. Hver har sin egen boenhed, 
hvor man har eget køkken og bad. Ofte er der 
et fælleshus, hvor der er fællesspisning et antal 
gange om ugen. I bofællesskaberne råder man 
ofte over fælles materiel, haveredskaber, værksted, 
vaskemaskiner mv7. 

Bofællesskaberne består typisk af 20-40 husstande. 
Det har vist sig at være en god størrelse i forhold 
til at skabe et godt sammenhold – alle kender 
hinanden, og det er praktisk muligt at samles til 
fællesspisning. Samtidig er bofællesskabet ikke så 
skrøbeligt, at der opstår problemer, hvis der skulle 
opstå konflikter mellem forskellige beboere, eller 
når der er udskiftning blandt beboerne8. 

Der er i Danmark knap 200.000 husstande, der 
består af flere familier, hvilket er en stigning på 
25 pct. over de seneste 10 år9. Der findes mange 
minibofællesskaber, hvor et par familier eller flere 
generationer af samme familier bor sammen på én 
matrikel. I denne rapport fokuserer jeg dog primært 
på de større bofællesskaber med flere end 10 
boenheder. 

Nye familiemønstre er de senere år blevet mere 
fremtrædende. Selvom den klassiske kernefamilie 
stadig udgør majoriteten af børnefamilierne i 

Danmark, er der mange nye variationer såsom par 
med sammenbragte børn, singler med børn og 
regnbuefamilier. Danmarks Statistik opererer nu 
med 37 forskellige familieformer10. Det kan i en 
vis grad forklare, hvorfor der også i samfundet er 
en søgen efter nye typer af fællesskaber, der kan 
understøtte de nye familiestrukturer. 

Også deleøkonomi, cirkulær økonomi og fokus 
på bæredygtighed giver bofællesskaberne ny 
vind i sejlene, da man i bofællesskaberne har 
rig mulighed for at dele og gå sammen om 
bæredygtige løsninger11. De fleste eksisterende 
bofællesskaber har da også en mere eller 
mindre udtalt økologisk bæredygtig profil12. Hvor 
bofællesskaber tidligere var et udpræget dansk 
fænomen, opstår der i disse år også mange 
nytænkende bofællesskaber i USA og det øvrige 
Europa, særligt Sydeuropa13.  

Der er også jordnære og praktiske grunde til at 
vælge at bo i bofællesskab. Som børnefamilie 
kan man få en lettere hverdag. Godt nok skal man 
producere et stort måltid til hele bofællesskabet 
et par gange om måneden. Men man slipper 
for den daglige forberedelse af aftensmaden. 
Samtidig kan man hjælpe hinanden med at hente 
fra daginstitutionen, man kan se efter hinandens 
børn og få naboens til at holde øje med katten, når 
man er på ferie. Det letter hverdagen. Og det giver 
overskud til at være mere social14.

EJERFORHOLD

Det er normalt, at bofællesskabet består af 
ejerboliger, og at fællesarealer og fælles genstande 
er ejet af ejerforeningen15. Der er dog også mange 
bofællesskaber, som er andelsforeninger, og der 
kommer i disse år flere almene bofællesskaber 
til, og bofællesskaber, hvor det er blandede 
ejerforhold, andel og almene lejerboliger. 

Der er penge at spare, når man som gruppe går 
sammen om at skabe et bofællesskab i forhold 
til, hvis man hver især havde investeret i en bolig 
på det ordinære marked. Der er flere modeller for, 
hvordan man sammen kan skabe et bofællesskab, 
men den mest gængse er byggeforenings-
modellen, hvor man som gruppe danner en 
forening, som er i stand til at forestå et byggeri. 
Denne model erstatter i praksis en developer, og 
dermed påtager byggeforeningen selv risikoen, og 
får selv den økonomiske gevinst. 

Bofællesskaberne, som jeg har ladet udfylde 

Analyse
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spørgeskema, har brugt forskellige modeller til 
at etablere deres bofællesskaber. Men de har 
generelt sparet penge. 25% svarede, at de har 
sparet mere end 15% ved at skabe deres eget 
bofællesskab frem for hver især at have købt en 
bolig på det ordinære marked. 25% svarede, at de 
havde sparet mellem 0 og 15 %. Kun 10% svarede, at 
det var en decideret dyrere løsning16.  

Boliger i bofællesskaberne bliver ofte solgt dyrere 
end de omkringliggende boliger i området17. Også 
derfor oplever flere bofællesskaber, der består 
af ejerboliger, at beboerne opnår stor økonomisk 
gevinst, når de sælger. At boligerne gradvist bliver 
dyrere betyder også, at beboerne gradvist kommer 
til at repræsentere de mere velstillede i samfundet. 
Dette udfordrer ideen om, at bofællesskabet også 
skal være for de mindre velbemidlede og er en 
problemstilling, som flere bofællesskaber forsøger 
at adressere18.

MEGET IDEALISME, MINDRE MANGFOLDIGHED

Selvom de nyere bofællesskaber sjældent er 
idealistisk funderet, hører man næsten samtlige 
bofællesskaber udtrykke, at mangfoldighed er en 
kerneværdi19. I praksis er bofællesskaberne dog 
ikke specielt mangfoldige. 

Den ikke særligt mangfoldige 
beboersammensætning kommer til udtryk ved, at 
beboerne generelt hører til den bedst uddannede 
del af befolkningen, den kreative klasse. De har 
forholdsvis høje lønninger, er etnisk danske, og de 
stemmer politisk til venstre for midten20. 

Nogle af bofællesskaberne formår at have en lille 
aldersspredning, når de starter, andre består fra 
start stort set udelukkende af familier med små 
børn. Er der lille udskiftning blandt beboerne 
kommer de til at opleve, at bofællesskabet i sig selv 
bliver til et sølvbryllupskvarter, som det også sker i 
parcelhuskvarterer. Flere bofællesskaber udtrykker 
problemer med ufrivilligt at blive til oldekoller21. 

ARKITEKTUR

Der synes næsten at være en særlig 
”bofællesskabsarkitektur”. Arkitektvirksomheden 
Vandkunsten har da også tegnet en stor del af de 
danske bofællesskaber. Bofællesskaberne består 
ofte af rækkehuse eller klyngehuse, som ligger 
forskudt for hinanden, så der opstår et varieret 
forløb. Fælleshuset ligger centralt i bebyggelsen og 
den fælles parkeringsplads ligger i udkanten ud til 
vejen. Ofte er der brugt træ og ofte andre typer af 
plademateriale, hvilket skaber en varme i udtrykket. 

Munksøgård i Trekroner
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Og det giver en fornemmelse af, at man altid lige 
kan ændre eller bygge noget. Kun sjældent bliver 
der brugt tegl, som ellers er typisk for de danske 
enfamiliehuse. 

Ensartetheden i mellem husene er i mange 
tilfælde mest at være skabt af nødvendighed. I 
Sættedammen var der oprindeligt et ønske om 
forskelligartede bygninger, men man ombestemte 
sig, da forskelligheden ville fordyre projektet 
betragteligt22. I spørgeskemaundersøgelsen blandt 
de, som drømmer om bofællesskab, er det kun 6%, 
af respondenterne, som drømmer om rækkehuse 
eller klyngehuse, og langt hovedparten ønsker sig 
forskelligartede bygninger23. 

Mange af bofællesskaberne er dog bygget med en 
iboende fleksibilitet, så de med tiden kan udvikle 
sig forskelligt, som i Sættedammen, hvor husene er 
bygget, så man kan flytte skillevæggene24. Andre 
steder er husene bygget med et varieret udtryk 

som i fx Munksøgård, hvor hver fløj er har forskellig 
farve træværk og forskelligartet detaljering25.

Ved økolandsbyerne, som i mange tilfælde også 
fungerer som bofællesskaber, er der brugt er hav af 
forskellige bæredygtige byggematerialer – lerhuse, 
halmhuse og bygninger med muslingeskaller på 
taget. Her oplever man en stor mangfoldighed i 
arkitekturen og et yderst spraglet udtryk26. 

Men selvom bofællesskaberne, hvor husene er 
bygget som ens rækkehuse, er mere stramme 
i udtrykket, oplever man også her en form for 
dynamik i udtrykket igennem det fælles udeareal, 
som ofte er designet varieret med bakkede 
stiforløb. Og i mange tilfælde er uderummet ikke 
designet men i stedet opstået direkte af den 
måde, som beboerne bruger arealerne på, hvilket 
sammen med de mere eller mindre vildt voksende 
planter skaber et organisk, ikke designet udtryk. 
I bofællesskaberne på landet er der som regel 

Bakkefandet i Trekroner
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oplever man det ikke som om, man går rundt på 
privat område27. 

En kvinde, som bor i Trekroner – uden for 
bofællesskabet -, vælger altid at gå tur med sin 
hund ved bofællesskaberne. Hun forklarer det 
med at: ”Det bare er så hyggeligt henne ved 
bofællesskaberne. Ligesom en gammel landsby”28. 

De store bofællesskaber, eller enklaver af 
bofællesskaber (mere end 50 boenheder) har ofte 
offentligt åbne funktioner. I Dyssekilde er der bager, 
café og forskellige former for behandlingssteder. I 
Munksøgård er der bl.a. en gårdbutik og i Hyldegården, 
som bliver centrum for en række bofællesskaber, 
planlægger man at etablere yogasal, værksteder, 
musikøvelokaler og hotelværelser29. 

En kvinde fra Munksøgård udtaler: ”Her er åbent. Folk 
kommer og besøger dyrene og leger på legepladsen. 
Det er en del af grunden til, at jeg godt kan lide det”30.

Også de mindre bofællesskaber spiller ofte en central 
rolle i lokalområdet. I det 14 huse store bofællesskab, 
Boringen i Mejdal beskriver beboerne, hvordan 
alle børnefamilier har været forbi på et tidspunkt 

åbne stiforløb, der leder ind i bofællesskaberne og 
forbinder bofællesskaberne med det resterende 
byområde. 

Fællesarealet, som på andre bebyggelser ville være 
karakteriseret ved fravær af personlige ejendele, er 
i bofællesskaberne fyldt med personligt habengut, 
børnecykler, som ligger i græsset, skoreoler, 
tørrestativer og diverse udemøbler. Selvom der 
en våd formiddag i december ikke er mange 
mennesker, viser de nedtrampede stier og legetøjet 
på græsplænen alligevel, at dette er et sted, som 
lever og flittigt bliver brugt. 

BOFÆLLESSKABERNE I FORHOLD TIL 
OMGIVELSERNE

Der er somregel ikke nogen fysisk afgrænsning 
mellem bofællesskabets og det omkringliggende 
område. Og mange bofællesskaber har regler om 
heller ikke at have hæk omkring husene. Dermed 
flyder det offentligt tilgængelige og det private 
nærmest sammen. Arealet opleves spraglet, lidt 
rodet og hjemligt, som én stor baghave. Alligevel 

Caféen i Dyssekilde åben for det omkring liggende 
samfund

Udeareal ved Svanholm, ikke så stramt designet. Fyldt 
med bofællesskabets harbengut

Fælleslokale i Jystrup Savværk som kan betjene flere end 
blot bofællesskabet beboere

Indhegningen af hønsene fra Trekronerbo direkte ved den 
offentlige sti
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HVOR LANGT FRA KØBENHAVN?

På de normale boligportaler for boligsøgende er en 
af de primære søgekriterier den konkrete geografiske 
placering. Der er dog meget, som tyder på, at en 
konkret placering er underordnet, når det kommer til 
bofællesskaber for udflytterne. Det er nærheden til 
København, der tæller. 

Ser man på de eksisterende bofællesskaber ligger 
størstedelen af dem i pendlerafstand til de større 
byer36. Med dette afsnit vil jeg dykke længere ned i, 
hvilken placering de søgende unge familier fra byen 
går efter, når de drømmer om bofællesskab på landet. 

til børnefødselsdag. Og hvis der skal holdes en 
ungdomsfest, bliver det jo i bofællesskabet, fordi det er 
her, at der er det store fælleslokale30.

Nils Rolf Jacobsen, Afdelingsleder i planafdelingen i 
Lejre Kommune udtaler om bofællesskabsfolk at: ”[de] 
virker som nogle driftige folk. De har jo en base at tale 
ud fra. Og så siger de ’skal vi ikke gøre det her’.” De er 
fællesskabsorienterede og socioøkonomiske initiativer 
som fx Lejre Økologisk Fællesskab, som kommer ud af 
bofællesskaberne. ”De er minded på fællesskabet. De 
har mod. De er mere minded på sammenhængen”32.  
Det billede går igen i publikationen Deleby, hvor man 
peger på at bofællesskaber tiltrækker ildsjæle og 
”ildsjælene ofte byder ind med ideer og arbejdskraft, 
der rækker ud over selve det konkrete fællesskab, og 
som derfor bliver et aktiv for hele lokalområdet”32.

Der er dog også kræfter, som peger i den anden 
retning. I trekroner peger sognepræst, Marianne 
Maagaard på, at selvom det er engagerede 
mennesker, der søger fællesskabet i den 
gamle landsby, så bruger de al deres energi på 
bofællesskabet, så der ikke er meget tilbage til 
lokalsamfundet udenfor32. 

I Lejre Kommune er det en del af strategien, Vores 
Sted, at understøtte bofællesskaber. Niels Rolf forklarer 
det med, at det er en del af kernevelfærden. ”Velfærd 
er ikke bare noget, som kommunen skal sørge for. 
Det er noget, vi skaber sammen, og kommunen 
skaber sammen med borgerne. Man skal bidrage 
selv i sit eget liv. Det handler om at have det godt. Og 
i bofællesskaberne har man gode relationer. Vi er jo 
knyttet sammen”33. For Lejre Kommune handler det 
altså i bund og grund om, at bofællesskaber er lig 
med god velfærd, fordi der er et godt fællesskab i og 
omkring bofællesskaberne. 

Nye bofællesskaber betyder nye børnefamilier. Maria 
Kvorning, projektleder og konsulent for idébureauet 
2+1 siger i forbindelse med udviklingen af strategier 
for byudvikling og kommune- og områdebranding, at 
”Når man er ude til møde med kommunerne, er de ikke 
blege for at sige – selvom de godt ved, at det er politisk 
ukorrekt – at det er ressourcestærke skatteborgere, de 
gerne vil have til. Især unge børnefamilier”34. 

I det kommunale budget koster børnefamilierne dog 
i første omgang. Niels Rolf udtaler: ”En børnefamilie 
koster 20-25.000 om året. Det er først, når ungerne er 
fløjet fra reden, at det vender. Men det er kvaliteten, 
som er vigtig. Tilflytterne giver noget til byen – 
med fællesskabet, butikker, nye virksomheder, 
idrætsforeninger og sådan noget. Og så kommer 
de med noget ny energi. Så kan et lokalsamfund, 
der ellers var gået lidt i stå, tale sig selv op. Det 
hæver værdien i området. Det hele hører med i 

kvalitetsbegrebet”. Med  tilflytterne fra byen kommer 
der nyt liv til. ”Vi ser jo her i Lejre, at det fungerer rigtig 
godt med fællesspisning i kulturhuset – det er rigtig 
meget københavnerfamilierne. De kommer i deres 
christianiacykler. Der er kommet noget nyt liv”, siger 
Niels Rolf 35. 

Med bofællesskaberne kommer der altså mange 
ressourcestærke skatteborgere og børnefamilier, 
som er attraktive for kommunerne. Men trods et ofte 
inkluderende samfundsideal, huser bofællesskaberne 
sjældent en brede mangfoldighed. Det er der dog 
nogle bofællesskaber, fx Urbania i København, som 
forsøger at gøre op med35. 

Bofællesskaberne fungerer som drivkraft for mange 
aktiviteter i lokalområdet. I kraft af de driftige folk 
kommer der fællesskabsorienterede, socioøkonomiske 
initiativer og virksomheder ud af bofællesskaberne. 
De kan dog have tendens til at vende sig indad, fordi 
beboerne bruger meget af det sociale krudt indadtil i 
bofællesskabet. Men bofællesskaberne skaber nyt liv. 
Der er hyggeligt, og der er mange, der lægger vejen 
forbi bofællesskaberne. 

 

 

Udeareal ved Sættedammen
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København H.   

Lejre st.
35 min.

Trekroner st.
23 min.

Vipperød st.
54 min.

Regstrup st.
54 min.

Knapstrup st.
58 min. Tølløse st.

48 min.

Hvalsø st.
43 min. Viby st.

35 min.

Borup st.
41 min.

Næstved st.
1 time

Ringsted st.
42 min.

Sorø st.
51 min.Slagelse st.

1 time

Køge St. 
38 min.

Roskilde St. 
25 min.

Frederikssund St. 
44 min. Farum St. 

37 min.

Hillerød St. 
42 min.

Helsingør St. 
46 min.

Holbæk St. 
46 min.

Haslev st.
58 min.

Tureby st.
52 min.

Herfølge st.
47 min.

Hårlev st.
1 time 3 min.

1 time til København i bil
(udenfor myldretiden)

1 time til København i bil
(udenfor myldretiden)

45 min. til København i bil
(udenfor myldretiden)

45 min. til 
København i bil
(udenfor myldretiden)

Karise st.
1 time 7 min.

50%

40%

30%

20%

10%

Op til en time 30 - 45 min. 15 - 30 min. Ikke relevant 45 min - 1 time 30 - 45 min. 15 - 30 min. Ved ikke

50%

40%

30%

20%

10%

Maksimale acceptable pendlertid Udtrykte ideelle pendlertid hold op imod kvadratmeterpriser

10

HVOR LANGT FRA KØBENHAVN?

Mapping af rejsetider

Svarprocent fra spørgeskemaundersøgelse40

Rejsetider i tog fra Rejseplanen.dk / Rejsetider i bil fra GoogleMaps



11

Bofællesskaber, udflytterdrømme og nye muligheder for lokalsamfundene 14.01.2018 Louise Heebøll

I Almenr spørgeskemaet spørges der til, hvor folk vil 
bo. Mange svarer, at de gerne vil bo i Lejre, hvilket 
formegentlig skyldes, at Almenr har et konkret 
bofællesskabsprojekt i gang i Lejre. For ikke at 
forvrænge billedet, ser vi i det følgende bort fra dem, 
som svarer, at de gerne vil bo i Lejre. 

I både spørgeskemaet fra Almenr og spørgeskemaet 
for dem, som drømmer om at bo i bofællesskab, er 
det åbenbart, at det ikke er en konkret geografisk 
(bortset fra Lejre) lokalitet, man drømmer om at bo 
i – det er afstanden til København, som er relevant. 
Til spørgsmålet om, hvor bofællesskabet skal ligge 
angiver hele 70% i Almenr-spørgeskemaet en afstand 
til København og kun 10% angiver en specifik lokation37.  
I ”Drømmer om bofællesskab”-spørgeskemaet er det 
kun 6%, som svarer, at de går efter en helt bestemt by 
eller en bestemt lokation38. 

”Hvor” er altså for langt de fleste 
bofællesskabssøgende et spørgsmål om ”hvor langt 
fra København” – og hvor langt fra København vel 
af mærke beskrevet i tid og ikke i kilometer. Men 
hvor langt fra København, skal det være? Hertil har 
jeg inddraget data fra Almenrs spørgeskema, hvor 
respondenterne svarer på, hvor de gerne vil bo i 
bofællesskab. Jeg har spurgt dem, som drømmer om 
at flytte i bofællesskab, hvad der er den maksimale 
pendlertid, og hvad der er den ideelle placering set i 
forhold til gennemsnitlige kvadratmeterpriser. ”Hvor”-
afstanden er ikke synligt forskellig fra de søgende 
børnefamilier og andre bofællesskabssøgende, hvorfor 
jeg her ikke differenserer mellem børnefamilierne og 
de øvrige bofællesskabssøgende.   

I gennemsnit ønsker Almenr-respondenterne, at bo 
max 40 min. fra København (her set bort fra dem, som 
vil bo tæt på Aarhus, Odense mv.), og ingen, af dem 
vil mere en 1 time væk fra København. Dette er helt i 
overensstemmelse med ”Drømmer om bofællesskab”-
spørgeskemaet, hvor ingen vil pendle længere 
end en time, og det er i tråd med pendlergrænsen 
for danskerne i almindelighed39. I ”Drømmer om 
bofællesskab”-spørgeskemaet svarer 44%, at den 
maksimale pendlertid er op til en time, 24% svarer, at 
der er op til 45 min. og 29% svarer, at det er op til 30 min. 

Muligheden for at bo i bofællesskab øger muligvis 
tolerancen for pendlerafstand. I ”Drømmer om 
bofællesskab”-spørgeskemaet svarer 35%, at de er 
villige til at pendle længere, end de ellers ville have 
været, og 12% svarer ”måske” til samme spørgsmål. 
Med 44%, som svarer, at de vil gå op til en time i 
pendlertid, og 35%, der svarer, at de ville pendle 
længere for et bofællesskab, kan der være et 
potentiale for bofællesskaber, som ligger lige under en 

time fra København. 

I forhold til, hvad der er den ideelle placering holdt op 
imod kvadratmeterpriser i kommunen40, svarer 44%, at 
en afstand på mellem 30 og 45 min. er den ideelle. 21% 
peger på en afstand mellem 45 og 60 min. som den 
ideelle afstand og 15% peger på at en afstand på under 
30 min. er den ideelle. Fortsat er der ingen, som peger 
på mere end en time til København som den ideelle, 
selv om den gennemsnitlige kvadratmeterpris ligger 
på halvdelen af, hvad den gør, når pendlerafstanden er 
under 30 min. 

Her skal det dog tages med i betragtning, at priserne 
fra Boliga er gennemsnitspriser for solgte boliger 
generelt og ikke kun nybyg eller gennemgribende 
renoveringsprojekter, som bofællesskaberne i de 
fleste tilfælde ville være. Gennemsnitspriserne for 
Lejre Kommune er i følge Boliga 17.000 kr./m2. Men 
Sjællands Muld41, som bygger bofællesskabet i Hvalsø 
i Lejre Kommune, kalkulerer med en kvadratmeterpris 
inkl. fællesareal på ca. 24.000 kr./m2 og ved Almenrs 
kommende bofællesskab i Lejre, forventes en 
kvadratmeterpris på ca. 21.000 kr./m2 inkl. fællesareal. 
Derfor må man formode at andelen, som har angivet 
30-45 min.-afstanden som den ideelle, er større end 
den ville have været, hvis man havde angivet priserne 
på de aktuelle bofællesskaber.  

Samtidig har respondenterne svaret ud fra deres 
drømme og ikke deres reelle økonomiske formåen. Når 
det kommer til stykket, er det ikke sikkert, at de har råd 
til det, de drømmer om. Derfor må man forvente, at der 
er en vis andel, som ville komme en tand længere væk 
fra København, når de har været i banken og fået lagt 
en budgetramme. 

I Almenr spørgeskemaet er den gennemsnitlige 
ønskede afstand til København altså 40 min., og 
”Drømmer om bofællesskab” respondenterne svarer 
næsten halvdelen, at en afstand mellem 30-45 min. 
til København er ideel. Det peger altså på en optimalt 
placering omkring 40 min. fra København (som i øvrigt 
svarer til Lejres afstand til København). Her skal der 
dog tages højde for, at drømme ikke nødvendigvis 
hænger sammen med økonomisk formåen, hvorfor 
flere måske reelt kommer til at bo længere væk. Her 
kan det være interessant, at se på, at en del har angivet, 
at de gerne ville pendle længere til et bofællesskab 
end til et almindeligt hus. Det kunne pege på et nyt 
mulighedsområde lige under den magiske grænse på 
én time til København. 
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ØNSKER TIL OMRÅDET

I forhold til i hvilken bymæssig kontekst, 
bofællesskabet skal ligge i, får ”mindre bysamfund/
landsby” den højeste score på 84% i Almenr-
spørgeskemaet, hvor hver respondent havde mulighed 
for at angive flere svarmuligheder. Som er person fra 
et bofællesskab siger, så er ”det […] ret ideelt at kunne 
se ud over markerne, uden at det er helt ude på 
bøhlandet”42. 

Præcis hvilken lille landsby, bofællesskabet kommer til 
at ligge i, er jo, som vi behandlede i det tidligere afsnit, 
ikke så vigtigt. Det er dog alligevel ikke underordnet, 
hvilke kvaliteter landsbyen eller området har at 
byde på. Her svarer 65% af dem, som drømmer om 
bofællesskaber nemlig, at konteksten faktisk er vigtigt. 
Det afspejler sig, når der spørges ind til områdets 
kvaliteter43.  

Af kvaliteter i området scorer naturkvaliteter højt 
på ønskelisten blandt de, som drømmer om 
bofællesskaber. Hele 53% udtrykker, at naturkvaliteter 
har ”meget stor betydning”, og 41% angiver, at det 
er af ”stor betydning”. For dem, som allerede bor i 
bofællesskab, havde naturkvaliteter dog ikke så stor 
betydning i forbindelse med etablering. Kun hhv. 
22% og 28% svarede her, at naturkvaliteter havde 
meget stor eller stor betydning for, hvor de valgte at 
placere sig. Generelt svarer respondenterne fra de 
eksisterende bofællesskaber, at de lokale kvaliteter 
havde mindre betydning for deres valg af lokation. 
De svarer i stedet, at valget af placering i sidste 

ende var tilfældigt og handlede om, hvor der var en 
grund til salg44. Det understreger igen vigtigheden 
af, at kommunerne lykkes med at få matchet 
bofællesskaber med mulige grunde eller ejendomme. 
Uden en grund at skabe bofællesskabet på er al anden 
umage for at tiltrække bofællesskaber ligegyldig.  

Nærhed til stationen er af afgørende vigtighed for dem, 
som drømmer om bofællesskaber. Her svarer hhv. 44% 
og 47%, at det har meget stor og stor betydning for, 
hvor de ønsker at bo i bofællesskab. De, som allerede 
bor i bofællesskab, har også vægtet stationsnærhed 
højt. 47% har angivet, at stationsnærhed har meget 
stor betydning. Det kunne forklares med, at det især er 
beboere fra Trekroner, hvor der er gode togforbindelser 
til København, som har svaret på spørgeskemaet. Men 
infrastrukturen for biler fra Trekroner er også meget 
god, og her er det kun hhv. 19 og 16%, som svarer, at 
god infrastruktur for biltransport havde meget stor 
eller stor betydning. Og blandt respondenter, som bor i 
bofællesskab, er der faktisk lidt flere, som pendler med 
bil (31%) end med tog (28%). Det er altså som om, at 
togforbindelsen har en betydning, som rækker ud over 
den tid, det tager at komme ind til København. 

En beboer i Frikøbing ved Hvalsø45 beskriver 
togforbindelsen som et mentalt link til byen. Det 
handler om ikke at blive isoleret som følge af, at man 
bosætter sig i bofællesskab på landet. 

I Sjællands Muld kan man kun acceptere den lange 
pendlertid, hvis det bliver i tog, ”Helt fra start havde 

Meget stor betydning
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vi talt om, at det skulle være pendlerafstand ind til 
København. Vi havde ikke sat tal på det, men internt 
hed det, at 50 min. var virkelig max – i tog. Og så kort 
som muligt til toget [… ]Der var jo mange københavnere 
i den indledende grupper. Og det skulle være et sted, 
hvor man kunne undgå at sidde i bilkøerne ind”46.  Og 
så handlede det om bæredygtighed: ”Det var tanken 
om, at man skal kunne klare sig uden en bil. Altså 
bæredygtighedsprincippet i det. At biler forurener”. 

Stationsnærhed er altså særligt vigtigt for de personer, 
som drømmer om at flytte i bofællesskab på landet. 

Længere nede på ønskelisten finder man lokalmiljø 
(foreninger, butiksliv, kultur m.m.). Her svarer 56%, at 
det har stor betydning, men kun 24% svarer, at det 
har meget stor betydning. Til spørgsmålet om, hvor 
meget Hvalsø som by og sted betød for beslutningen 
af at flytte herhen, svarede beboere i Frikøbing at 
”byen har ikke spillet en særlig stor rolle. Tværtimod 
har den virket en anelse afskrækkende. Men at der 
er en folkeskole her, der er en idrætshal, et bibliotek 
og indkøbsmuligheder, så man netop havde det 
nødvendige i lokalmiljøet i Hvalsø.” Bare byen har 
det dagligt nødvendige, er man altså dækket ind. 
Resten har man i bofællesskabet og i København. Det 
understreger en beboer i Frikøbing det således: 

”Til det infomøde inde i København, så havde jeg aldrig 
hørt om Hvalsø. Jeg vidste ikke, hvor det var på kortet. 
Jeg blev bare forklaret, at det var 40 min. med toget ind 
i København. Og vi lå halvanden kilometer fra stationen. 
Og så tænkte jeg, Okay, det lyder fornuftigt!”47. 

Når man spørger personer, som allerede bor 
i bofællesskab, svarer 66%, at det primært var 
muligheden for at flytte i bofællesskab, der fik dem til 
egnen”48. 

Ejendomsmæglernes gængse frase, Beliggenhed, 
beliggenhed, beliggenhed, som understreger 
vigtigheden af placeringen i forhold til bl.a. lokalmiljø 
og naboer, bliver altså her delvist sat ud af spillet, fordi 
bofællesskabet skaber sin egen beliggenhed med 
sine egne naboer – og derudover er det København, 
man forholder sig til. I forhold til at skabe sin egen 
beliggenhed er det vigtigt, at bofælleskabet har en vis 
størrelse. Det er ikke uvæsentligt, om bofællesskabet 
fungerer som en hel landsby, som i Dyssekilde48 
eller om man er et minibofællesskab som på gården 
Kristians Minde i Gevninge49. 

Kvaliteten af institutioner er også stor for især de, 
som drømmer om at flytte i bofællesskab. For 29% 
har kvaliteten af de nærliggende institutioner meget 
stor betydning og for 41% har den stor betydning. Det 
svarer i helt overens med tilsagn fra børnefamilier i al 

almindelighed, hvor kvaliteten af institutioner også er et 
af de vigtige parametre i valget af, hvor man bosætter 
sig50.  

Til spørgsmålet om, hvor de bofællesskabssøgende 
børnefamilier gerne vil bo, er svaret altså, at de vil 
bo indenfor en times pendlerafstand af København 
med en særlig vægt på en afstand på ca. 40 minutter 
til København og måske lidt mere, når det kommer 
til stykket. De vil gerne bo naturskønt i en landsby, 
hvor man er dækket ind med de basale behov for 
indkøbsmuligheder og gode institutioner. Og så skal 
det være en stationsby, så man har et stærkt link til 
byen.  

HVEM ER UDFLYTTERNE?

I dette afsnit vil jeg undersøge den gruppe af familier, 
som flytter ud af København for at bo i bofællesskab på 
landet. Jeg kigger på, hvem de er, hvorfor de gerne vil 
flytte ud, og hvad det er, de efterspørger. 

Gruppen af unge familier, som kommer fra København 
er interessant, fordi de udgør en stor gruppe af dem, 
som flytter ud i bofællesskaberne udenfor København, 
og vi i Almenr oplever end kæmpe efterspørgsel for 
flere bofællesskaber som passer til deres behov. 

Til at undersøge hvem de unge udflytterne er, kigger 
jeg dels på spørgeskema og interviews med dem, 
som allerede er flyttet i bofællesskab, og dels på 
spørgeskemaundersøgelser med dem, som drømmer 
om at flytte i bofællesskab. 

Majoriteten af respondenterne fra de eksisterende 
bofællesskaber flyttede i bofællesskab, da de havde 
små børn. Når man spørger til, hvor respondenterne 
boede, inden de flyttede i bofællesskab, svarer 80%, 
at de boede i byen51. Ingen af respondenterne var 
allerede bosiddende på landet. Respondenterne fra 
de eksisterende bofællesskbaer kommer altså helt 
overvejende fra byen. 

Også respondenterne fra Drømmer om bofællesskab-
spørgeskemaet har en stor tilknytning til byen. 87% af 
respondenterne arbejder eller studerer i København, 
og hovedparten ville også komme til at pendle fast til 
byen, hvis de kom til at bo i bofællesskab på landet52. 
91% af respondenterne fra Drømmer om bofællesskab-
spørgeskemaet er mellem 20 og 40 år gamle og de 
fleste har børn eller regner med, at der snart er børn 
på vej53. Når vi i Almenr rekrutterer nye beboere til 
vores kommende bofællesskab i Lejre Stationsby er 
de unge familier helt overvejende aktuelt residerende 
i København, mens de lidt ældre i højere grad allerede 
er bosiddende i lokalområdet. 
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HVORFOR FLYTTE I BOFÆLLESSKAB PÅ LANDET?

Det er især muligheden for at flytte i bofællesskab, 
der får folket til at flytte fra byen. En respondent, 
som allerede bor i bofællesskab skriver ”Jeg 
flyttede primært pga. boformen og ikke så meget 
pga. området. Er dog glad for at det er så tæt på 
København”55. 24% af de, som drømmer om at flytte 
i bofællesskab svarer ”Jeg flytter kun, hvis jeg kan 
komme til at bo i bofællesskab” og 9% svarer direkte, 
at “Jeg vil egentlig helst blive i byen, men hvis jeg vil 
udleve mine bofællesskabsdrømme, må jeg flytte 
på landet”. 36% svarer dog, at de måske ville flytte på 
landet alligevel56. 

Som det også blev behandlet i ”Hvor”-afsnittet er 
naturen en hel grundlæggende årsag til, at folk vil 
ud på landet57. Men der er også meget fokus på, at 
det er børnenes eller de kommende børn mulighed 
for at være ude i naturen, som betyder noget. En 
respondent fra et eksisterende bofællesskab skriver 
”Natur, køkkenhave, have, hurtig adgang til at komme 
ud. Mine børn skulle have naturen og mere frihed 
i deres barndom”. Og dette svar går igen igennem 
besvarelserne. “Det var vigtigt for os, at børnene kunne 
løbe udenfor og lege som det passede dem, og at de 
ikke hele tiden skulle holdes under opsyn af en voksen. 
Vores forventninger er i den grad blevet indfriet. Nu 
har vi svært ved at holde dem indenfor:-)” 58. En beboer 
fra Frikøbing svarer endda, at de troede, at det var for 
både for børnenes og de voksnes skyld, at de flyttede 
på landet, men set i bakspejlet var det faktisk bare for 
børnenes skyld59. 

Også ønsket om fællesskabet og et godt naboskab 
går igen i begge spørgeskemaer. En del nævner også 
muligheden for at få flere kvadratmeter for pengene, 
end hvad de kan få inde i byen. Og flere ønsker at 
kombinere udflytning til bofællesskab og bedre plads 

i økonomien til at ændre på deres arbejdstid60 og fx 
komme til at arbejde mere hjemmefra61. 

I begge spørgeskemaer nævner de frygten for 
at komme langt væk det sociale netværk i byen, 
som en af de største forbehold, de har imod at 
flytte på landet62. Men det er her at fællesskabet i 
bofællesskabet tilbyder et alternativt socialt netværk, 
som gør det tåleligt at flytte væk fra byen. Til udsagnet 
“Jeg vil gerne flytte på landet - hvis bare mine venner 
flytter med  mig?” svarer 91%, at det helt eller delvist 
passer på dem, og kun 9% svarer, at det ikke er derfor, 
de ønsker at flytte i bofællesskab på landet63. Det er 
altså især muligheden for et nyt fællesskab, og det at 
have fællesskabet tæt på sig i hverdagen, som får folk 
til at vælge bofællesskabet på landet64.  

Det er vigtigt, at kunne få et nyt nærværk i 
bofællesskabet, men det er også vigtigt, at kunne 
komme hurtigt ind til vennerne i byen – eller få 
vennerne på besøg i bofællesskabet. Og her er 
togforbindelsen central. En beboer i Frikøbing siger 
”Det er en anden ting [der er vigtigt] ved det dér 
med, at det er en stationsby, […] det her med at ens 
venner sagtens kan tage herud og spise aftensmed 
og nå hjem igen samme dag”65, for som de siger, 
så er vennerne fortsat byboere og har ikke bil. 
Togforbindelsen er altså et mentalt såvel som praktisk 
link mellem bofællesskabet og København. Med 
togforbindelsen kan man fortsat tage i byen og ”tage et 
nattog herud kl. halv fire”66, som en Frikøbing-beboer 
beskriver som en væsentlig kvalitet. 

Også byens kultur- og fritidsliv er noget af det, som 
bofællesskabsbeboerne har været bange for at 
komme til at savne67. Men som beskrevet tidligere, så 
skaber bofællesskaberne i høj grad selv et kultur- og 
fritidsliv i og omkring bofællesskabet. Hovedparten 
svarer, at de har fundet det i bofællesskabet, som de 
ellers var bange for at miste, da de flyttede fra byen. 
Udover at de har fået et nyt netværk i bofællesskabet 
har bofællesskabet skabt et rigt kulturliv med mange 
fritidsaktiviteter68. 

Børnefamilierne, som flytter fra by til land, er altså 
folk, som gerne vil kunne give deres børn er god 
opvækst på landet tæt på naturen. Folk som ønsker 
sig et alternativt fællesskab, og som har behov for 
flere kvadratmeter, end hvad de ville have råd til i 
byen. Men det er samtidig mennesker, som har en stor 
tilknytning til byen og for hvem, det er svært at give 
afkald på byens kvaliteter og det sociale netværk, de 
har i byen. Det er her, at bofællesskaberne tilbyder 
et alternativ til byen med en ny social ramme og nye 
fællesskabsorienterede tilbud – helst kombineret med 
en togforbindelse, så linket til byen og vennerne dog 
fortsat er opretholdt. Bofællesskaberne fungerer altså 
på sin vis som det, der gør udflytningen til landet mulig 
og tålelig for de unge bofællesskabssøgende familier. 

I det hele taget er der, når det kommer til 
bofællesskaber, stor søgning fra by til land. Når Almenr 
spørger nye medlemmer, hvor de gerne vil bo, er det 
kun 10%, som svarer, at de gerne vil bo i København54. 
Det skal ses i forhold til at majoriteten af de folk, som 
har udfyldt spørgeskemaet, bor i København.

Lokaltilknytningen blandt de unge udflyttere er som 
tidligere nævnt lille med 66%, som svarer ”Ja, det var 
primært muligheden for at flytte i bofællesskab, der fik 
mig her til egnen”. 

Bofællesskabssøgende familier i hovedstandsområdet 
kommer altså helt overvejende fra byen og vil næsten 
alle flytte på landet. De har generelt en stor tilknytning 
til København, og vil fortsat have en stor tilknytning 
efter de er flyttet. Samtidig er deres tilknytning til 
lokalområdet inden flytningen meget lille.  
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KOMMUNENS FACILITERENDE ROLLE

Niels Rolf, Afdelingsleder for Planafdelingen, 
beskriver, hvordan der er mange, som henvender sig 
til kommunen for at etablere bofællesskaber. Han 
mener, at bofællesskaber søger til Lejre, fordi folk 
kender værdigrundlaget . Og at Lejre naturligt dukker 
op på nethinden, når der skal bygges bofællesskaber, 
da kommunen har en tradition for bofællesskaber og 
andre alternative boformer. 

I Frikøbing bekræftes det, at det er profilen ved Lejre, 
der trak dem dertil71. 

I Sjællands Muld fokuserer de også på den 
imødekommenhed, de blev mødt med i Lejre. De siger 
”Lejre Kommune sagde med det samme, at de gerne 
ville køre os rundt i busser. Det var virkelig en service. 
Det var der ikke noget af i Helsingør. Og dem fra Vinge 
sagde Vi skriver, så snart der er workshops! De har aldrig 
skrevet. Vi var bare så velkomne her i Lejre med det 
samme. En kommune, som er sådan der fra starten, så 
kan man godt forestille sig, at det bliver fedt. Det giver 
jo god energi”72. 

I Lejre Kommune får bofællesskaberne tilknyttet en 
primær person, Niels Rolf, til at bistå dem igennem 
etableringsprocessen, hvilket gør processen mere 
simpel og overkommelig. Desuden er kommunen 
behjælpelig og samarbejdsvillig omkring 
udarbejdelsen af lokalplanen. Denne tilgang markerer 
Frikøbing som en af de væsentlige grunde til, at lykkes 
med at etablere bofællesskab ved Hvalsø73. 

Den kommunale administration prioriterer at bistå 
dem, som gerne vil etablere bofællesskaber. Og Niels 
Rolf påpeger, at Lejre Kommune er gode til at gøre 
tingene anderledes, hvilket er krævet, når det handler 
om at imødekomme bofællesskabers specielle behov. 
Eksempelvis tager man på ekskursion med bus med 
den bofællesskabets initiativgruppe for at tage ud og 
kigge på grunde. ”Hvis man har et område, man gerne 
vil udvikle, så må man jo gøre, hvad man kan for det”, 
siger Niels Rolf74. 

Det er især formidlingsrollen, som Niels Rolf fokuserer 
på. ”Vi kan fortælle om det og skrive nogle pæne ord 
om det. – men vi kan ikke rigtig regulere. Men vi kan 
facilitere det. Tale med borgerne om det”75.  

Også formidlingen og profileringen har Roskilde 
Kommune fokus på. Som en del af deres strategi 
forsøger de for at være synlige i debatten omkring 
bofællesskaber76. Man har udarbejdet en vejledning, 
der rådgiver nybyggeri i de forskellige og de 
faser77, og de udgiver vejledninger til kommende 
bofællesskaber78. Desuden har de fokus på 
faciliteringen ved at afholde workshops for personer, 

PROCES OG KOMMUNE

Processen omkring af oprette et bofællesskab er 
lang og kompliceret. Undervejs støder man på 
en række barrierer, som kan lægge projektet ned. 
Udfordringerne er bl.a. at finde den rette gruppe at 
skabe et bofællesskab med, at få værdigrundlaget 
i orden, at få sig organiseret, så man er i stand til at 
operere som gruppe, at have styr på jura og økonomi, 
at låne penge i banken – og sidst men ikke mindst, at 
finde en grund eller bygning, der kan danne basis for 
bofællesskabet. 

Samtlige af punkterne er essentielle. Men 
i relation til dette emne med dynamikken 
omkring udflytterdrømme og nye muligheder for 
lokalsamfundene vil jeg kun behandle sidstnævnte 
emne op omkring grunden: Hvad skal der til for at 
et bofællesskab ender med at kunne slå dig ned et 
givent sted? 

RealDania fungerer lige nu stor en stor driver af 
bofællesskaber i Danmark. Og der er ved at blive 
etableret bofællesskaber i de fleste af de store 
byudviklingsprojekter, som RealDania er involveret i69. 
Det er dog ikke alle kommuner, som kan lukrere på 
at have RealDania med på sidelinjen. Derfor må de 
enkelte kommuner se på, hvordan de selv kan være 
med til at gøre det muligt for bofællesskaber er alt slå 
sig ned i kommunen.

Nogle bofællesskaber opstår omkring muligheden for 
at bygge på en grund, som fx i Trekronerbo og Krake, 
Almenrs bofællesskab i Lejre, hvor det var muligheden 
for at byde ind på en grund, som samlede gruppen 
og satte bofællesskabsprojektet i gang. I de andre 
tilfælde er gruppen dannet i forvejen og har udarbejdet 
en kravspecifikation til, hvad de søger af grund til at 
realisere bofællesskabet på, fx Sjællands Muld og 
Frikøbing.  

I begge tilfælde er kommunens praksis og indstilling 
overfor bofællesskaberne og deres overordnede 
vision og villighed til at samarbejde essentiel for, 
om bofællesskabet overhovedet bliver realiseret i 
kommunen.

I Lejre Kommune er en række bofællesskaber allerede 
etableret, og flere er på vej. At tiltrække bofællesskaber 
er skrevet ind i udviklings- og brandingstrategien, Vores 
Sted, som har et særligt fokus på fællesskab. Også 
økologi og bæredygtighed er en af de parametre, 
kommunen vægter højt i strategien. 
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som gerne vil bo i bofællesskab. Det var måden, 
hvorpå Trekronerbo-folkene fandt hinanden. 

I forbindelse med faciliteringen fremhæver Niels 
Rolf også, at kommunen kan være med til at skabe 
forbindelser mellem de relevante parter. ”Vi har jo viden 
om, hvem der vil være med, hvem der har grunde til 
salg og sådan noget”79.

AT FINDE EN GRUND

Kommunen kan, som Niels Rolf nævner ikke regulere. 
De kan ikke skrive i kommuneplan eller lokalplan, 
at området skal bruges til bofællesskaber. Men når 
de har et projekt i offentligt udbud, kan de, som 
da de solgte den gamle skole i Allerslev, definere 
i udbudsmaterialet, hvordan et tilbud vurderes/
evalueres i forhold til, hvordan projektets forholder 
sig til de mål, som er opstillet i strategien, Vores Sted, 
altså i forhold til, om det er et projekt, som fremmer 
fællesskab. 

Kommunen råder dog ikke over mange arealer, hvor 
dette er en mulighed. Men i Roskilde Kommune er 
bofællesskaberne i Trekroner bygget på udbudt 
kommunal grund. Her har kommunen bevidst 
udbudt grundene i storparceller, som matcher 
bofællesskabernes behov. Samme strategi benytter 
de nu, hvor det stationsnære område Skousbo i Viby 
Sjælland skal udbydes. 

Når en kommuneplan konverterer et areal fra 
landzone til byzone er det op til grundejeren, som 
oftest en landmand, hvordan han vil udbyde grunden, 
hvis han vil sælge. Mange vælger at udbyde til 
parcelhusgrunde. Det startede Mads Vallø, den 
oprindelige ejer af Hyldegården, hvor Frikøbing og 
snart også Sjællands Muld ligger, også med. Men det 
er en besværlig og tidskrævende måde at udstykke 
på. Man skal både bruge tid på at byggemodne og 
sælge hver enkelt grund. Derfor valgte han, at sælge i 
storparceller til bofællesskaberne, som køber en stor 
bid på én gang, og selv står for byggemodningen80.   

Som nævnt kan kommunen ikke regulere for 
bofællesskaber i deres kommuneplanlægning. Men de 
kan undlade at regulere imod, således forstået at de 
undlader at lave en planlægning, som gør det svært for 
bofællesskaberne at etablere sig. I kommuneplanen 
undlader Lejre Kommune dermed at definere, hvad 
der skal bygges. ”Det kan både være åbent lavt og tæt 
lav – og det bliver defineret senere. Så på den måde er 
det åbent, og nemmere for bofællesskaber”, siger Niels 
Rolf81.

Kommunen har altså flere værktøjer i forsøget på 

at tiltrække bofællesskaber. Selve kommunens 
værdigrundlag og vision og formidlingen af denne 
er essentiel i forhold til i første omgang at tiltrække 
sig opmærksomheden fra bofællesskaberne. Men 
også kommunens villighed til at facilitere, bistå 
og samarbejde er af afgørende betydning for, at 
bofællesskaberne sidenhen vælger endeligt at slå sig 
ned. 

Især hvis kommunen selv ejer og udbyder grunden, 
kan de være med til at påvirke, om det bliver et 
bofællesskab, som flytter ind. Men også i de tilfælde 
hvor eneste redskab er kommuneplanen, kan de 
gøde vandene for bofællesskaberne ved at sørge for, 
at retningslinjerne er åbne og til at gå til for dem, som 
ønsker en alternativ boform. 

I sidste ende afhænger evnen til at tiltrække 
bofællesskaber også af, om der overhovedet er 
egnede grunde til salg. Dette afhænger af kommunens 
byudviklingsplaner og eventuelle konverteringer 
til byzone. Herfra er det op til grundejeren, om 
han vil sælge i udstykninger, som kan passe til 
bofællesskabers behov. Også her har kommunen en 
funktion som formidler og bindeled mellem grundejer 
og bofællesskab.   
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De unge bofællesskabssøgende børnefamilier er 
drevet af et behov og en lyst til at give deres børn en 
god opvækst tæt på naturen. Kunne man få det for 
penge i København ville de fleste familier nok være 
blevet i byen. Men det kan man ikke, så familierne må 
søge ud af byen.

Men de vil stadig have byen. De søger en måde, 
hvorpå man fortsat kan være Københavnere med alt, 
hvad der dertil hører af job i byen, kultur- og fritidstilbud 
og vennerne tæt på. Togforbindelsen til København 
fungerer som mentalt link til byen – man er hele 
tiden kun lige en togtur væk fra, hvor det sker. Man 
kommer hurtigt og nemt til jobbet og ind til vennerne, 
og vennerne kan lige så nemt komme ud på besøg i 
bofællesskabet. 

Bofællesskabet er mindet på økologi, bæredygtighed 
og fællesskab. Og det er vigtigt, at det grønne også er 
del af profilen for dér, hvor de flytter hen. Og så skal det 
være naturskønt! 

Ellers er det stort set ligegyldigt, hvor de havner - bare 
det ikke er længere væk end 1 time fra København, 
40 min. væk i tog er perfekt! Stedet skal bare kunne 
tilbyde, hvad man har brug for i det daglige fra 
indkøbsmuligheder og gode institutioner. Den klassiske 
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed er dermed 
underordnet, for man skaber sin egen centrale 
beliggenhed omkring bofællesskabet med kultur og 
fritidsaktiviteter. Samtidig skaber bofællesskabet et 
nyt fællesskab og et alternativ eller supplement til 
det sociale liv, man har inde i byen. De aktiviteter, der 
opstår i bofællesskabet, gør det på sigt ud for det, som 
byen ellers har at tilbyde. 

At man skaber sin egen beliggenhed med sine egne 
naboer kunne lyde ekskluderende for det øvrige 

samfund. Og folkene i bofællesskaberne kan også 
have tendens til at bruge det sociale krudt indadtil.. 
Men bofællesskaberne har dog gerne tilbud, som er 
åbne overfor det omkringliggende samfund, og som 
det omkringliggende område får gavn af. Og så er det 
et hyggeligt område at være nabo til med åbne grønne 
områder med masse af liv. 

Det er de socialt orienterede folk, der vil noget med 
deres omgivelser, der vælger at flytte i bofællesskab. 
De er skabende ildsjæle, og udover at skabe et 
bofællesskab laver de fællesskabsorienterede 
projekter i lokalsamfundet. De kommer med fornyet 
energi. Og de kommer med fællesskab, som i sig selv 
er god velfærd. 

Med bofællesskaberne får kommunerne huset en 
masse børnefamilier. Men det er vel at mærke ikke 
familier, som ellers var flyttet ind i parcelhuskvarteret. 
Det er familier, som sandsynligvis slet ikke var kommet 
til området, havde det ikke været for bofællesskabet. 
Det er altså en ren nettotilflytning af børnefamilier. 

Kommunen skal være på dupperne for at kunne 
tiltrække bofællesskaberne. De skal være synlige 
og fremstå attraktive med deres – gerne grønne og 
fællesskabsorienterede - vision. Og de skal være 
gode til at hjælpe og servicere bofællesskaberne 
i deres søgning. Så skal de også gøre deres for, at 
der rent faktisk bliver udbudt noget, der kan laves 
bofællesskaber i. Hvad enten de selv direkte sælger 
grunde eller bygninger til de fællesskabsorienterede 
boformer, eller det er grunde, som bliver udbudt privat. 
I begge tilfælde kan kommunen være med til at sætte 
rammerne og gøde vandene for, at det kan blive et 
bofællesskab, der flytter ind.  

Konklusion
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Når man løber rapportens konklusion igennem giver 
det ret god mening, hvorfor Lejre Kommune lige nu 
boomer med bofællesskaber. Men når man ser på 
parametrene, som gør sig gældende, er der ingen 
grund til, at andre steder ikke også kunne få god 
bofællesskabs-vind i sejlende. 

Man kunne jo starte med at se på kortet side 10 og se 
på, hvilke stationsbyer, der ligger indenfor en time fra 
København. Måske er det et sted, som ikke i forvejen 
har høje priser presset op af fx et aktivt lokalmiljø 
eller gode kulturtilbud. Ting som er vigtige for den 
almindelige boligsøgende, men som ikke betyder 
noget særligt for bofællesskaberne. Måske er det 
endda et sted, som kunne bruge noget ny energi til 
institutioner, butikker og lokale initiativer. Et sted hvor 
man har brug for at få vendt demografien og få flere 
børnefamilier til. 

Eller måske er det er en ny by, hvor der endnu ikke er 
lokalmiljø og folkeskolen først er ved at blive bygget; 

hvor bofællesskabet kan være med til at kick starte 
lokalmiljøet og fylde skoleklasserne op. 

Måske har stedet allerede en grøn fællesskabsprofil. 
Eller måske er tavlen visket ren og et 
pionerbofællesskab kan være med til at sætte en grøn 
fællesskabsbevægelse i gang. En bevægelse, som kan 
tiltrække endnu flere bofællesskaber og sætte en profil 
for området. 

At udvikle et område til at være attraktivt for 
bofællesskaber kræver en strategisk plan fra 
kommunal hold, så man kan være bevidst om, hvilke 
elementer man kan og ønsker at bringe i spil for at 
tiltrække bofællesskaberne. For evt. et kunne lave 
ny fysisk planlægning, og for at kunne planlægge, 
hvordan man kan formidle, facilitere og yde den 
nødvendige service, når bofællesskaberne banker på 
døren.  

Perspektivering
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