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Baggrund og vision

”Hvordan skal mennesker med autisme bo, når de 
bliver ældre, og hvordan kan vi skabe de bedst mulige 
rammer for denne gruppe borgere, når de er oppe i 
årene?” 

De spørgsmål satte Specialområde Autisme sig for at 
bidrage med svarene på, da specialområdet fandt ud 
af, at der ikke fandtes særlig megen viden omkring 
autisme og aldring, ej heller om boliger indrettet til 
denne målgruppe. På den måde blev idéen med 
Seniorhuset – fire ældreboliger til mennesker med 
autisme - en realitet. 

Visionen har helt fra begyndelsen været at etablere 
Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme, 
hvor ny og kendt viden om de optimale, fysiske rammer 
for ældre med autisme er blevet inddraget. Det er 
også visionen, at byggeriet skal fungere som  
videnplatform til inspiration for andre byggerier til 
lignende målgrupper i ind- og udland.

Seniorhuset er fra første idé til møblernes placering 
i fællesrummene blevet til som et eksperimentarium. 
Det betyder, at der i såvel proces, planlægning,  
projektering, opførelse og efterfølgende drift af  
botilbuddet har været og er en åben, nysgerrig og 
undersøgende tilgang til ældre med autisme og de 
øvrige interessenter, til de eksisterende rammer og  
til nye muligheder fx i form af velfærdsteknologi.

Landsforeningen Autisme, Socialstyrelsen og Realdania 
har siden idégenereringsfasen været involveret i 
opførelsen af boligerne, ligesom Realdania har støttet 
byggeriet økonomisk. Byggeriet tager udgangspunkt 
i ”Modelprogram for botilbud til ældre med autisme”, 
som Realdania har været medudviklere af. Seniorhuset 
er udarbejdet af Wienberg Architects i samarbejde 
med Frier Architecture.
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Fokus på brugerinddragelse

I processen har der været fokus på brugerinddragelse 
af både mennesker med autisme og deres pårørende, 
ligesom der i projektstyregruppen sidder repræsentanter 
fra blandt andet Realdania, Landsforeningen Autisme, 
Socialstyrelsen og pårørende. Brugerinddragelsen 
kommer blandt andet til udtryk på denne måde:

”Det var meget spændende at få inputs til arkitektur 
og indretning fra mennesker med autisme. De kunne  
fx godt lide, at køkkenet har et vindue, mørke lidt  
beskyttede rum, træmaterialer, masser af beplantning 
og i det hele taget farven grøn. Disse tanker og  
forestillinger er alle blevet en del af det færdige byggeri,” 
fortæller arkitekten bag Seniorhuset, Mette Wienberg 
og uddyber om køkkenvinduet: 

”Idéen er, at de fire beboere i Seniorhuset med et 
køkkenvindue forhåbentlig bliver nysgerrige på livet 
uden for deres dør. På den måde håber vi, at mindske 
risikoen for, at beboerne isolerer sig.”
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Arkitekturen overordnet

Grundtanken med arkitekturen er, at det udstråler 
tryghed og ro ved hjælp af lav loftshøjde og farvevalg 
uden store kontraster. Det har også været vigtigt, 
at byggeriet ikke signalerer institution. Det giver sig 
blandt andet udslag i, at de fire ældreboliger har hver 
sine unikke karakteristika fx med mursten, mønstret i 
murværket og farver på vægge og loft inde i boligerne. 

For at skabe en helhed og bedre sammenhæng til de to 
andre botilbud, Ådalen og Engstien, der ligger samme 
sted, er der bygget i ét plan. På den måde sikrer man 
også, at Seniorhuset ikke skygger for de to andre 
botilbud. For Seniorhuset, Ådalen og Engstien er der 
konstrueret et grønt ankomstrum med både beplantning 
og grønne facader på Seniorhuset. Den grønne farve 
er gennemgående i byggeriet både inde og ude.

”Udenfor er facaderne grønne sådan, at byggeriet 
bidrager til at genetablere det grønne område, fordi 
det i forvejen var en lille grund at bygge på. Denne 
farve modvirker det klemte og er med til at skabe en 
helhed og ro. Farven understøtter også intentionen om 
et blødt og imødekommende miljø,” fortæller arkitekt 
Mette Wienberg. 

Karakteristisk for Seniorhuset er også, at der ved 
mange vinduer er plantet træer og buske lige uden 
for. På den måde er beplantningen med til at etablere 
en form for filter, så beboerne kan sidde ved vinduet, 
nyde dagslyset og føle sig som en del af fællesskabet, 
men samtidig være skærmet af beplantningen, når 
det om nogle år vokser sig større.
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Materialer og farver

For at skabe tryghed og ro for de ældre med autisme 
er de gennemgående farver og materialer både inde 
og ude holdt i de naturlige grågrønne nuancer. På den 
måde er stemningen uden for også trukket med inden 
for i boliger og fællesrum. Dette er medvirkende til, at 
byggeriet opfattes som en helhed.    

Farver markerer også overgange fx fra de private 
boliger til fællesarealerne, ligesom de bliver brugt til 
at signalere en tryg mellemzone mellem lejlighed og 
det fælles eller køkkenet, som er er markeret med 
en anden farve end stuen. I de fire boliger er der ved 
hjælp af farver på vægge og loft søgt at skabe en 
intim stemning, når man træder ind ad døren. 

”I de fire boliger har vi udover farvevalg også tænkt i 
fleksible rumdelere og skabe i stedet for permanente 
løsninger. Det betyder, at hvis beboerne på et tidspunkt 
bliver sengeliggende, behøver de ikke ligge i en mørk 
æske, som et lille soveværelse godt kan føles som, 
men i ét stort, lyst rum, når rumdelere og skabe flyttes,” 
uddyber arkitekt Mette Wienberg.  

På gangene der forbinder de tre boenheder, hvoraf 
Seniorhuset er den ene, er der arbejdet med  
farvefelter, som skal fange øjet og lede medarbejdere 
og beboere nysgerrigt videre rundt i huset. 

Gennemgående for byggeriet er også små nicher, 
hvor beboerne kan opholde sig både i boligerne og 
fællesrummene. Der er ved hjælp af farver og  
materialer skabt en tryg og huleagtig stemning,  
hvorfra beboerne kan betragte fællesskabet.
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Intim indretning og ro

Ligesom der i byggeriet er eksperimenteret med  
virkemidler i form af skift i rumhøjde, materialer og 
farver, er der også arbejdet med et blødt, organisk 
formsprog.

”Idéen er at nedbryde grænser med bløde overgange 
i stedet for de gængse hårdt markerede grænser, som 
mennesker med autisme ofte reagerer på. Den blødt 
formede arkitektur ønsker at understøtte og motivere 
beboerne til at bevæge sig ud af deres lejligheder og 
rundt i byggeriet,” siger arkitekt Mette Wienberg.

Dørene er lavet som gammeldags stalddøre, hvor 
beboerne kan åbne den øverste del først og kigge 
ud, men stadig være beskyttet af døren. Bagefter kan 
de åbne hele døren, hvorefter de kommer ud i en lille 
niche med lavere loftshøjde end i boligen, der enten er 
beklædt med et andet materiale eller en anden farve, 
som er integreret med en lille bænk. Her kan de sidde 
og opholde sig med en tryg placering og betragte  
fællesskabet, hvis det er det, de har mod på den dag.

”Vi har generelt arbejdet med mellemzoner i byggeriet. 
Små, skærmede zoner mellem ude og inde i boligerne 
og mellem boligerne og fællesarealerne. Ved hjælp af 
mellemzonerne har vi søgt at undgå bratte overgange, 
som kan være svære for mennesker med autisme at 
håndtere. Eksempelvis kan beboerne vælge at sætte 
sig på bænken udenfor deres bolig, inden de måske 
har fået mod på at bevæge sig videre ud i fællesskabet,” 
fortæller arkitekten bag Seniorhuset, Mette Wienberg.
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Baggrundsfakta om Seniorhuset

• Projektet er udarbejdet af Wienberg Architects  
i samarbejde med Frier Architecture.

• Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S er ansvarlig  
for projektering.

• Wienberg Architects har været bygherrerådgiver 
og designansvarlig under projektering og i  
byggetiden. 

• Murer- og Entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S 
har bygget Seniorhuset. 


