
Fleksibelt, mobilt bokoncept 
for mennesker med autisme



Baggrund

I Specialområde Autisme er vi optaget af at skabe og videreudvikle de mest optimale ram-
mer for trivsel, udvikling og forandring for voksne med autisme samtidig med, at vi har et 
skarpt øje på det økonomiske aspekt. 

I vores udvikling af et nyt bokoncept ser man netop, at autismefaglighed og økonomisk 
bæredygtighed går hånd i hånd. En boligtype der både er fleksibel, mobil og målrettet 
borgere med autisme eller med andre mentale funktionsnedsættelser. 



Indretningsforslag af niche

Skab på hjul - 2 ialt

Vinduesniche/Siddeniche

Eget haveskur
Flisebelagt areal

Afskærmende plankeværk
m. skydeporte

Køkken

Indvendig bænk ved glasparti 
(overgangszone)

Udvendig bænk ved hoveddør
(overgangszone)

Entre med knager

Ankomst

Bænk vendt mod ankomststi og med 
kontakt til de andre boenheder
(Overgangszone)

Badeværelse med brus

Installationsvæg

Fugtbestandig dør

Opholdsrum med mulighed for tillæggelse af 
ekstra soverumsmodul

Privat, lukket have, med flisebelægning og græsareal

Lukkethed kan varieres efter behov

Boenheden



Vi gentænker de fysiske rammer

Boligformen signalerer i høj grad egen bolig fremfor botibud. Den er autismevenlig med 
specialdesignede løsninger, arkitekttegnet, bæredygtig og bygger på Specialområde 
Autismes genererede viden om og erfaring med autismevenligt byggeri. 

Bokonceptet er fleksibelt i forhold til størrelse, idet boligen består af moduler. På den måde 
er det muligt at få en etværelses- eller toværelsesbolig alt efter behov. 

Boligen er også mobil og kan flyttes efter behov. Det betyder for eksempel, at borgeren 
kan begynde med at flytte ind i boligen tæt på et botilbud, hvorfra borgeren modtager 
pædagogisk støtte. På sigt kan borgeren flytte længere væk fra botilbuddet, tættere på sit 
lokale netværk og samtidigt bevare sin bolig. 

Der er med den nye type bolig taget højde for, at borgere med begrænset indkomst har 
råd til at bo i boligen uden at gå på kompromis med byggeriets kvalitet.



Særlige fordele for voksne med autisme

I Specialområde Autismes udvikling af de fleksible mobile boliger er der lagt meget stor 
vægt på at sikre, at byggeriet både lever op til de generelle krav, vi har til autismevenligt 
byggeri, og at vi opnår de særlige fordele, der er ved fleksibelt mobilt byggeri.

• Graden af skærmethed: Boligen kan placeres i tilknytning til, eller i afstand fra eksiste-
rende byggeri alt efter borgerens behov.

• Sensorisk stimuli: Boligen kan placeres, så der tages højde for borgerens særlige 
sensoriske udfordringer.

• Imødekommelse af særlige behov: Vi ser en stigning i borgere med autisme med sær-
lige behov, der også behøver særlige rammer for trivsel og udvikling. For eksempel vil 
en del af de borgere, der kommer til at bo i denne type bolig være unge med autisme, 
der har lægeordineret husdyr, hvor det ikke er lykkes at finde et egnet botilbud.

• Bo tæt på netværk: Med denne type bolig vil det blive muligt i højere grad at tage 
hensyn til, at borgere med autisme kan bo så tæt på pårørende og andet vigtigt net-
værk som muligt, hvilket ofte er en vigtig parameter både for borger og kommune.



Økonomiske fordele

Bokonceptet har til formål at være en hurtig, fleksibel, faglig og økonomisk god løsning på 
efterspørgsel ud over eksisterende kapacitet, eller hvis der er brug for at flytte boligkapa-
citeten hen, hvor et behov er opstået. 

Der er stillet høje, tekniske krav til boligen og også krav om stor robusthed, da den skal 
kunne flyttes rundt mellem alt efter kapacitetsbehov. Boligen kan tåle at blive flyttet 
mindst fire gange indenfor en periode på 30 år uden, at det kræver særlig vedligehold 
efterfølgende. 

Boligtypen er opført som Lavenergi 2020, hvilket fremtidssikrer boligen via et meget lavt 
energiforbrug.



BOENHEDEN - PLANTEGNING med 
tillægsmoduler

1:100

Arealskema

Bruttoarealer:

Grundmodul      35 m2
Tillægsmodul     15 m2

Samlet bruttoareal     50 m2

Nettoarealer:

Inde:
Entré        3,5 m2
Toilet        3,5 m2
Køkken       5 m2
Niche        3 m2
Ophold       11 m2

Tillægsmodul      11,5 m2

Ude:
Forareal       3,5 m2
Privat uderum     15 m2
Skur       2 m2
Flisebelagt areal      8 m2

Planforslag 1:50
M. udvidelser
11.12.2015



Materialer

Trælameller med grøn bund

Trælameller med grønne sider

Fiberbetonplader i forskellige 
nuancer

Skærmtegl som 
facademateriale

Trælameller

Troldtektloft

Hvidmalet askegulv

Ankomstfacade med 
bænk

Tillægsmodul

Lukket, privat have med flisebelagt 
areal og græs

Facade med elementer af 
lameller og grønne flader

Skærmtegl Køkken med elementer i træ

Trælameller som facademateriale Solceller

Tag med tagpap

Fiberbetonplader som 
facademateriale

Vinduesniche i lyst træ Skur i træ

Grundmodul



FACADEUDSNIT 1:50 - ANKOMST

Delvist satineret/trans-
lucent glas Muligt espalier

Overgangszone med 
bænk i træ

Sternkant af zink

Grønlaserede lister med 
varierende overflade

Zink tagrendeTagpap

Facaden



FACADEUDSNIT 1:50 - HAVE

Vindue med siddeniche Vedligeholdelsesvenlige døre 
eks. i træ

Plademateriale med 
varierende nuancer

Opstammede blomstrende træer 
(Frugt, tjørn, kirsebær)

Facaden



Du kan læse mere om bokonceptet på www.sau.rm.dk


