
Den almene tanke fødes
Boliger til de fattige 
Den almene boligsektor opstår for godt hundrede år siden som en følge 
af bolignøden. Den bliver udviklet af pionerer og ildsjæle inden for fagbe-
vægelsen og det bedre borgerskab. 

Karrébyggerier i byen 
I årene før og under 1. verdenskrig bliver det almene byggeri bygget som 
traditionelle karrébebyggelser med en central placering i byen. Lejlighe-
derne har typisk to til tre værelser med små køkkener og badeværelser. 
Køkken og værelse ligger mod gården. Stuen mod gaden. Køkken og bad 
ligger ved siden af hinanden. Bygningerne bliver typisk opført i en lukket 
O-form, eller i en mere åben L eller U form.

Varmt vand i hanerne 
I 30´erne flytter de almene byggerier ud i byens udkant. Nogle byggerier 
er præget af funktionalismen, hvor boligerne placeres i parallelle, sol-
vendte blokke, adskilt af store friarealer. Lejlighederne får central varme, 
affaldsskakt og baderum.

Mangel på lejligheder  
I 40´erne sker en betydelig befolkningsvækst, og mange flytter fra landet 
til byen. Det skaber et stort behov for nye almene boliger.  

Den funktionsopdelte by  
Tidligere bor byens borgere i karreer med værksteder og industri i bag-
gårdene. I 30´erne formulerer man visionen om, at borgerne skal have 
lys og luft, og man vil skabe den funktionsopdelte by, der adskiller byens 
funktioner. Boliger for sig, erhverv for sig, institutioner for sig. 
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Ballerup almennyttige Boligselskab. Lindebo 1944/45. De første almene boliger i Ballerup bliver opført af Ballerup-Måløv Boligselskab. 
Der opføres 18 almene parcelhuse. Arkitekt: Erling Langekilde og Martin Jensen.



1950´erne 
Ud af baggårdene

Mangel på byggematerialer
Efter krigen mener politikerne, at den almene sektor skal spille en vig-
tig rolle i afhjælpningen af bolignøden. På grund af krigen mangler der  
byggematerialer. Derfor er arkitekturen beskeden og enkel i sit udtryk.

Boligernes placering 
Byggerierne er typisk i tre etager. Boligerne er orienteret efter solen. Op-
holdsrum er placeret mod vest og køkken og soverum mod øst. Spiseplads 
og skabsplads er ofte integreret i boligen. Der laves haveanlæg i gårdene, 
og altaner bliver mere almindelige. De bliver integreret i bygningselemen-
tet, så de opleves som en del af opholdsstuen. 

Godt håndværk
Perioden præges også af gedigne byggematerialer og god håndværksmæs-
sig kvalitet.

Store parkbebyggelser 
Da der ikke længere er plads til nybyggeri i byerne, opfører man store 
parkbebyggelser i byernes udkant. Bebyggelserne danner model for frem-
tidens almene bolignormer. Byggerierne bliver opført som traditionelt 
muret byggeri.

Boligselskabet Baldersbo afd. 7. Liljevangsvej i Måløv, 1959.  
Mange almene bebyggelser blev bygget med separate bygnin-
ger, hvor købmænd, slagtere og grønthandlere kunne leje sig ind.  
Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson.

Ballerup Ejendomsselskab. Stationsgården, 1959. De almene byg-
gerier bliver i denne periode typisk opført i tre etager. Arkitekt: 
Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing.

AAB afd. 101. Kornvænget, 1954. Byggerierne symboliserer over-
gangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Arkitekt: Knud 
Halberg, Jørgen Bo og Thøger Rasmussen.

Boligselskabet Skovlundepark, afd. Grønnehaven, 1963. Altaner 
bliver integreret i bygningselementet. Arkitekt: Poul Frederiksen. 
Gavlmalerier er populære i 50´erne og 60´erne. Kunstner: Palle 
Nielsen.  

Boligselskabet Lundebjerggaard. Lundebjerg, 1961-64. Parkbebyggelser er populære i 50´erne/60´erne – der er god plads imellem bolig-
blokkene. Arkitekt: Eske Kristensen.



1960´erne 
Fra mursten til beton

Lys, luft og montagebyggeri
Perioden er præget af ønsket om udflytning fra byen til lys, luft og grønne 
omgivelser. Stigende velstand og et stort antal boligsøgende skaber stor 
efterspørgsel på boliger. Man begynder at opføre store bebyggelser i by-
ernes udkant i form af montagebyggeri. Store gode familieboliger med 
moderne bekvemmeligheder.

Større og højere 
Der bliver bygget mange bebyggelser med 1.000 – 2.000 lejligheder. Hu-
sene bliver gradvist højere og længere. Præfabrikerede betonelementer 
dominerer billedet. Bebyggelserne er præget af monotoni. 

Boligområder som byer i byen
Perioden præges af omfattende boligbyggeri på tidligere landbrugsarea-
ler, hvor man bygger kollektivbyer med boliger, indkøbscentre, skoler og 
institutioner. 

Byggesjusk og nye materialer 
Utraditionelle byggemetoder og nye byggematerialer, hvis langsigtede 
egenskaber man ikke kender, fører til tidlige bygningsskader. Element-
byggeriet bygges med flade tage, hvor vandet ikke kan løbe fra. Der byg-
ges i store konstruktioner og flader i beton, der ikke kan tåle den danske 
vinters vand og frost. Travlhed og manglende viden om de nye materialer 
resulterer nogle steder i byggesjusk.   

Boligselskabet Kirstinevang. Kirstine lund, 1963. Et typisk byggeri 
fra begyndelsen af 60´erne. Arkitekt: Erik Fisker & O.E. Willerup.

Boligselskabet Baldersbo. Hedegårdens højhus med butikscen-
ter i 1966/67. Der bygges stadig højere. De tidligere butiksloka-
ler til købmænd og ismejerier bliver nu afløst af butikscentre. 
Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson.

Boligselskabet Baldersbo afd. 12. Hedeparken under opførelse 
i 1966/67. De almene byggerier vokser både i højde og i længde.  
Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson.

AAB, afd. 54. Hedeparken, 1966-67. Der skal skabes liv imel-
lem blokkene. En vandkaskade skal bidrage til at skabe en god 
ramme for udvikling af det sociale liv i bebyggelsen. Arkitekt:  
Knud Bartholdy og Thyge Olsson.

Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, 1969. En by i 
byen. Byggeriet bliver opført som en kollektivby, som ikke blot 
er et sted, hvor man bor, men også lever. Bebyggelsen får post-
hus, cafeteria, selskabslokaler, vaskeri, beboerhotel, mødesal/
sports- og badmintonhal og lokaler til beboerklubber. Arkitekter:  
Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing.

Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, 1969. Drømmen 
om det store fællesskab, som er på størrelse med en mindre pro-
vinsby. Bebyggelsen består af tre 200 meter lange boligblokke, 
samt 24 to-etagers rækkehuse. Grantoften får skole, kirke og in-
stitutioner. Arkitekter: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing.



Centerbyggerier og højhuse
I 70´erne lægger man fortsat meget vægt på lys og luft, god plads og mo-
dernitet i det almene byggeri. De store betonbyggerier bygges med sko-
ler, institutioner, indkøbscenter og selskabslokaler. I mange af de almene 
byggerier ser man højhuse skyde op. 

Reaktion imod elementbyggeriet
I midten af 70´erne kommer reaktionen imod elementbyggeri i stor skala. 
60´ernes ungdomsoprør og ønsket om fællesskaber vinder frem. Man  
begynder at bygge i mindre skala. Gårdhavehuse, række- og kædehuse 
skyder op overalt.

Det tæt/lave byggeri
Bebyggelserne bliver mindre og er typisk på mellem 30 – 100 boliger. Rum-
mene imellem husene bliver mere intimt udformet, så de understøtter 
fællesskabet imellem beboerne. Der bygges fælleshuse centralt placeret 
i bebyggelserne. 

1970´erne
Tilbage til det  
det nære byggeri

Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, 1974. Indtil midten af 
70´erne byggede man stadig elementbyggerier i stor stil. Arkitekt: 
Svend Høgsbro.

3B. Måløv Park, 1970. I 70´erne kommer reaktionen på ele-
mentbyggeriet, og man begynder at bygge i mindre skala.   
Målev Park bliver bygget på tidligere landbrugsjord og kom-
mer til at bestå af 235 boliger med for- og baghave. Arkitekt:  
BKI Arkitekter.

Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården, 1970. Nu skal de alme-
ne byggerier ned i skala. ”Albertslund-modellen” satte sit præg på 
arkitekturen. Arkitekt: Tyge Arnfred, Fællestegnestuen.

Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården. Små rækkehuse med 
hyggelige gårdhaver. 

3B. Måløv Park, i dag. Rækkehusbyggeri i mindre skala med fokus 
på det intime samvær. Foto: Hans Peter Nielsen.

Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, i dag. Byggeriet hører 
til de arkitektonisk spændende betonbyggerier.



Omfattende renoveringer
80´erne står i renoveringens tegn. I mange almene boligområder bliver 
krudtet brugt på at renovere beton- og bygningsskader. Mange byggerier 
får renoveret deres facader.

Mindre enheder
Der bygges kun lidt i 80´erne, og postmodernismen sætter sit præg på 
de mindre og mere spartanske byggerier. En del facader, vinduesrammer 
og byggeelementer males i pastelfarver. Man begynder at lægge vægt på 
energibesparelser og på at skabe flere sociale rum i de almene bebyggel-
ser. 

Byggeri i mellem blokkene
Da mange parkbebyggelser har masser af plads på udearealerne, begyn-
der man at arbejde med boligfortætning. Der bygges mindre byggerier  
– ofte ældreboliger – imellem de store boligblokke.

1980´erne
Boligrenoveringer og 
byggeri mellem blokkene

Ballerup Ejendomsselskab. Egebjergvang, 1985. Der bygges fa-
milieboliger og ungdomshybler med små forhaver i stueetagen.  
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S.

Ballerup Boligselskab. Bispevangen, 1986. Byggeriet hed tidligere 
Præstevænget. Arkitekt: Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen.

Boligorganisationen Lundebjerggaard, 1988. Fortætning. Der byg-
ges 28 ældrevenlige boliger i form af rækkehuse imellem bolig-
blokkene.  Arkitekt: Kooperativt Byggeindustri A/S.

Bispevangen, i dag.
Gavlrenovering. Zebra 

på højhusets gavl. 
 Kunstner:   

Ole Gjermandsen.

Boligselskabet AAB, afd. 54. Hede-/Magleparken. Facadereno-
vering 1999. Renoveringen får en pris for sin sociale dimension 
og det stilfærdige udtryk. Facadebelægningen er i skærmtegl.  
Arkitekt: Jensen+ Jørgensen+ Wohlfeldt Arkitekter A/S.

Ballerup Ejendomsselskab. Ellebo facaderenovering, 1991. Reno-
veringen er en af de første af sin art. Det stærke beboerengage-
ment og den opnåede herlighedsværdi er forbilledlig. Arkitekt: 
Tegnestuen Blad & Thygesen MAA.



1990´erne
Forsøgsbyggerier  
i nye materialer

Boligselskabet Baldersbo. Østerhøj, 1991. 
Mange af boligerne har egen have. Arki-
tekt: Jan Gudmand-Høyer.

Tilbage til den klassiske by
90´erne kendetegnes af ønsket om at vende tilbage til købsstaden og den 
klassiske by, nu med nye fællesskabsværdier i højsædet. Tæt-lav bebyg-
gelserne har dog en tendens til at lukke sig af mod omverdenen som iso-
lerede øer.  Der laves forsøgsbyggerier og bygges lokalsamfund med flere 
funktioner på samme sted. 

Nye bykvarterer
Man vil væk fra tidligere årtiers byggestil og ønsker at skabe visuel mang-
foldighed, kunst og variation i naturskønne omgivelser. Man ønsker igen 
at blande byggeri med erhverv, og man arbejder med at forebygge krimi-
nalitet ved at skabe åbne og overskuelige adgangsforhold til boligerne. 

Forsøgsbyggerier
Utraditionelle boliger og forsøgsbyggerier skyder frem, f. eks bofælles-
skaber for psykisk udviklingshæmmede med egen lejlighed og fællesfaci-
liteter. Utraditionelle byggerier i træ, glas og stål med solfangere, varme-
genvindingsanlæg og lavt energiforbrug ser dagens lys. 

Problemer med indeklima
Selvom den byggetekniske standard er forbedret, får flere af de nye byg-
gerier dog problemer med indeklimaet. Årsagen er nye og uprøvede ma-
terialer, alt for tætte konstruktioner og de store glaspartier, som kan give 
temperaturproblemer og dårligt indeklima

Ballerup Boligselskab. Egebjergtoften, 
1990. Byggeri med stræder, gader og tor-
ve. Fælleshuset har fine proportioner.  
Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus K/S.

Ballerup Almennyttige Boligselskab. Pla-
tanbuen i Grantoften, 1998. Byggeriet 
består af 38 familieboliger og 10 ældre-
boliger. Det fremstår som en særlig ø i et 
område med højst forskelligartet arkitek-
tur. Arkitekt: Virumgård Arkitekter.

Boligselskabet Kirstinevang. Egehøj, 
1995-96. Tre murskulpturer, der spiller 
op til Egebjerghallen. Murene, der er 53 
meter lange, er udformet, så man kan be-
væge sig igennem dem, sidde på dem og 
klatre i dem. Kunstner: Per Kirkeby. Arki-
tekt: Susse Fischer.

Ballerup Ejendomsselskab. Thermologi-
ca, 1996. Huset har en karakteristisk fa-
cade, der består af 22 mm stålplader, som 
er gravet 1.8 meter ned i jorden. Konstruk-
tionen leder jordvarmen op i boligerne.  
Arkitekt: Dissing & Weitling

Ballerup Ejendomsselskab. Tøndehvælv, 
1994/1995. Et eksempel på 90`ernes ræk-
kehus. Original udformning med store bo-
mæssige kvaliteter og en unik bygning af 
stor kunstnerisk styrke. Arkitekt: Tegne-
stuen Vandkunsten.



2000´erne
Fremtidssikring  
og ældrebyggeri

Renovering og fremtidssikring
De små lejligheder fra det almene byggeri i 50´erne bliver sammenlagt, 
og der renoveres med respekt for det oprindelige byggeri, men med nye 
standarder, især når det handler om energiforbrug og miljø. Der fokuse-
res på, at sammenhængen imellem arkitektur og funktion udgør et har-
monisk hele. Der laves forsøg med medejerboliger. 

Visuel særegenhed
Det gode materialevalg og store glaspartier giver et kvalitetsløft i nybyg-
geriet, som får tilført bomæssige kvaliteter og en arkitektur, der tilføjer 
området en visuel særegenhed. Glas er et enkelt og relativt billigt mate-
riale, og det har en evne til at holde på solvarme. Byggerierne får et lidt 
køligt udtryk, som afspejler tidens tendens til puritanisme. 

Byggeri for de ældre
Der bygges plejecentre med plejeboliger, kombineret med almene ældre-
boliger i et attraktivt miljø, hvor beboere både kan være private og del-
tage i fællesskabet. Bofællesskaber vinder frem, ofte med beboerinddra-
gelse fra første færd. Bofællesskaberne er typisk lave bebyggelser, som 
er disponeret omkring et fælleshus, så der skabes et intimt bomiljø. 

3B. Jægerbo, 2002. Seniorbofællesskab 
med 18 lejligheder i tre rækkehuse. Fæl-
leshus på 143 kvadratmeter med stue, 
køkken, vaskerum, et værksted og et gæ-
steværelse. Arkitekt: MW Arkitekter.

3B. Grønhøj, 2001. Bebyggelsen består af 
34 medejerboliger og 12 lejerboliger. Hu-
sene er opført i træ. Arkitekt: Tegnestuen 
Vandkunsten.

Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter 
Toftehaven, 2005. Ny tilbygning til pleje-
centret Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arki-
tekter A/S. 

3B. Seniorbofællesskabet Kløvermarken, 
2003. Bebyggelsen har en bebyggelses-
plan med et U- formet anlæg, som er dis-
poneret omkring et fælleshus. Arkitekt:  
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Ballerup almennyttige Boligselskab. Gran-
toften, 2009. Facaderenovering af række-
husene. Arkitekt: Paludan & Ramsager.

Før

Efter

Boligselskabet Kirstinevang. Kirstine-
lund, 2009. Fremtidssikring af en boligblok 
ved ombygning af lejligheder til ældre-
venlige boliger og fem nye ældreboliger 
på toppen af blokken. Arkitekt: Jørn Ravn,  
Arkitekttegnestuen Virumgaard.

Etablering af rampe giver mulighed for 
kørestolsbrugeres adgang til stuelejlig-
heder. 
Arkitekt: Landskabsarkitekt Sonja Poll.

Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter 
Lundehaven, 2002. Sammenhængen imel-
lem arkitektur og funktion udgør et  hele. 
Bebyggelsen giver Skovlunde Torv et væ-
sentligt kvalitetsløft. Arkitekt: Lundgaard 
& Tranberg.



2010´erne
Leg, motion  
og fremtidsvisioner

Små gårdrum og plads til bevægelse
Renoveringer af de ældre almene bebyggelser fortsætter. Der fokuseres 
på gårdrenoveringer, og udearealer opdeles i flere rum og funktioner til 
samvær, motion og bevægelse.

Nye by- og boligområder
Man skaber bykvarterer med kvaliteter, såsom grønne naturområder, 
blandede boformer og erhverv. Man ønsker at skabe mangfoldighed og 
variation. Der tænkes i alléer og åbne pladser, og gaden vender tilbage 
som et centralt element i byplanlægningen. Man ønsker at genskabe liv i 
byområderne.

Bæredygtige boliger
Der bygges store gennemlyste boliger og spændende uderum med kunst. 
Der bygges alment etagebyggeri med penthouse-lejligheder på toppen. 
Man har fokus på miljøet i form af højisolerede facader, solenergi og jord-
varme.

Almen fremtidssikring
I de kommende årtier vil de små almene boliger fra 50´erne og 60´erne 
blive ombygget og renoveret, så de kan matche de nye lejeres ønsker og 
behov.
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Boligselskabet Baldersbo. Afdeling 10, 
Baltorpvej, 2010. Gårdrenovering med fo-
kus på motion og leg. Landskabsarkitekt: 
Anne Staunsholm.

Boligselskabet AAB afdeling 45. Lilletoften, 2011.  Renovering af køkkener, altaner,  
facader og udearealer. Nye facader. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S. Nyt gårdanlæg.  
Landskabsarkitekt: Peter Holst, Arkitektur & Landskab A/S.

Ballerup Almennyttige Boligselskab. Gran-
toften, motionsgade, 2010. Et 500 meter 
langt område er blevet omdannet til moti-
onsgade med løbesti og en masse motions-
redskaber. Legepladsfirma: Hags.  

Ballerup Almennyttige Boligselskab. Sø-
toften, 2011. Der bliver bygget 35 familie-
boliger i boligafdelingen Søtoften. Der er 
tale om passivhuse, da de opvarmes med 
jordvarme, som betyder at varmeudgif-
ten bliver meget lav. Arkitekt: Domus Ar-
kitekter.

Boligselskabet AAB afdeling 96. Baltorp-
vej 37A-B, 2011. Bebyggelsen består af 
60 ældrevenlige boliger i et tofløjet byg-
ningsanlæg på fire etager. Byggeriet får 
et komplet anlæg til vamegenvinding, der 
både sparer energi og øger boligkomfor-
ten. Arkitekt: Domus Arkitekter.

Ballerup Ejendomsselskab. Søfryd, 2012. 
Byområdet Søndergårds særlige kende-
tegn er en 600 meter lang kunstig sø/ka-
nal, som giver hele området stor herlig-
hedsværdi. Søfryd er en bebyggelse på 56 
almene familieboliger med penthouse-lej-
ligheder på toppen. Højisolerede facader 
og radial jordvarme. Arkitekt: JJW Arki-
tekter.

Ballerup Ejendomsselskab. Plejecenter Søndergård, 2012. Byggeriet kommer til at bestå 
af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab. Projektet har titlen ” i pagt med naturen”. 
Arkitekt: Christan og Signe Cold, Entasis.


