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UMEUS studiebolig koncept - moderne studieboliger bygget til studerendes ønsker 

 

UMEUS er et nordisk studieboligkoncept udviklet med Henning Larsen Arkitekter, og har som overordnet 

ambition at blive de studerendes foretrukne valg ved at tilbyde en overlegen studiebolig-oplevelse til priser 

de studerende kan betale.  

Konceptet bygget på grundig research af hvad byens studerende ønsker (se sammenfatning på bilag 1A). Det 

kan meget overordnet sammenfattes til, at studerende lægger vægt på fællesskab med andre studerende, 

attraktive fællesarealer, central placering i byen, et generelt attraktivt design samt at den månedlige 

husleje er betalelig. Ift selve værelset foretrækkes eget bad og toilet, samt at værelset iøvrigt er 

velfungerende.  

En vigtig research pointe er at – såfremt værelse og fællesarealer er velfungerende – så går studerende 

mindre op i antal kvm på selve værelset. Hvis de fx har 16-18 kvm netto på deres værelse, er det vigtigere, at 

der er velfungerende og attraktive fællesarealer udenfor værelset, end at der fx er 2-4 ekstra kvm i selve 

værelset. 

UMEUS værelser og bygninger er designet baseret på ovenstående. Værelserne designes til at være samme 

størrelser som på nogle af byens mest attraktive kollegier, samtidig med at der tages en række arkitektoniske 

greb for at understøtte boligkvaliteten i selve værelset. Fx arbejdes der med høj loftshøjde, et stort aktivt 

vindue med vinduesnieche, samt møblering hvilket totalt set skaber et velfungerende værelse for den 

studerende (se bilag 1B)1. 

Udover optimeret værelsesdesign adskiller UMEUS sig også ved at investere massivt i attraktive 

fællesarealer udenfor værelserne. For det første udlægges der areal til at lave attraktive fælleskøkkener på 

etagerne (se bilag 1C). Hvert fælleskøkken programmeres til typisk 16-18 studerende, hvilket research viser 

er det optimale antal ift ”social skala” og mulighederne for at danne langvarige sociale fællesskaber og 

venskaber. For det andet investeres der et betydeligt antal kvm i attraktive sammenhængende 

fællesfaciliteter i stueetagen (se bilag 1D+1E). Indretningen af disse bygger igen på de studerendes ønsker, 

og understøtter overordnet både det faglige campusmiljø samt det sociale fællesskab imellem de studerende. 

På Rolighedsvej udlægges der således over 1500kvm til fællesarealer i stuen, fx nedenstående (ikke 

udtømmende) 

- Læsesal med professionelt indrettede arbejdspladser 

- Grupperum/mødelokaler indrettet til at undersøtte gruppearbejde 

- Kombineret kaffebar/reception – denne er bemandet og kan udover billig kaffe også hjælpe med fx 

bortkomne nøglebrikker eller spørgsmål til lejekontrakt  

- Professionelt indrettet fitnesslokaler  

- Loungeområde 

- Eventområde 

- Vaskeri 

Totalt set er UMEUS således en radikalt anderledes og nytænkede boligform relativt til de mange mere 

traditionelle 1-værelses ungdomsboliger med begrænsede eller ingen fællesfaciliteter der typisk bygges i dag.   

 

 

                                                           
1 Illustrationer (bilag 1B+C+D+D+E) er fra et tilsvarende UMEUS kollegium der er længere fremme i projektering mm 
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Sammenligning med almene ungdomsboliger 

Nedenstående tabel (Tabel 1) indeholder information om nybyggede, almene ungdomsboliger i Frederiksberg 

såvel som Københavns Kommune og er trukket fra CIUs hjemmeside 

Ejendom Åbnet Kommune Antal boliger Pris/bolig 

Engbakken 

(FSB) 
2017 Frederiksberg 124 

4,680-

6,179 

Eksercerpladsen 

(KAB) 
2018 København 251 

4,335-

5,493 

Bryggerhuset 

(FSB) 
2017 København 81 

4,244-

5,587 

Øselsgården 

(FSB) 
2016 København 110 

4,280-

5,457 

Tabel 1: Oversigt nybyggede, almene ungdomsboliger. Alle priser er før boligsikring 

 

Nedenstående tabel (Tabel 2) forsøger at sammenligne almindelige nybyggede almene ungdomsboliger med 

UMEUS studieboligkonceptet, i det omfang det er muligt da ikke alle almene ungdomsboliger er helt ens.   

 Nybyg almen UMEUS 

Lejeniveau 

~4,300-6,100 

kroner/måned pr bolig, 

jf Tabel 1 

Targetpris på 4,800 

kroner/måned for 

kollegieværelse 

Targetpris om ”twin”-værelser 

(twin=eget værelse men hvor 

man deler bad med en anden 

person) ned til 3500 

kroner/måned pr person 

”Netto” 

Lejeniveau2 

~4,300-6,100 

kroner/måned pr bolig, 

jf Tabel 1 

For en gennemsnitlig 

studerende i kollegieværelse 

potentielt ned i nærheden af 

4000 kroner/måned på grund af 

anderledes driftsmodel 

Fællesarealer/ 

fælleskøkken 

Relativt få fællesarealer 

udenfor bolig, oftest fx 

vaskeri og eventuelt 

aflåst festlokale/ 

fælleslokale 

Bygges oftest uden 

fælleskøkkener 

Næsten 1500 kvm attraktive 

fællesarealer, fx læsesal, 

grupperum, lounge, coffeelab, 

fitness,  

Fælleskøkkener på etagerne 

                                                           
2 Netto” lejeniveau er udtryk for at UMEUS typisk har en driftsmodel hvor der er populært sagt er flere ting ”inklusive”, 

dvs den studerende skal ikke ud og bruge yderligere penge herpå. Fx er professionelt high speed internet indeholdt (op 

til 200-300 kroner pr måned sparet), der er adgang til fitness (op til 150-300 kroner pr måned sparet), værelser er mere 

møbleret (udgifter til fx seng og opbevaring sparet) og for kollegieværelser med adgang til fælleskøkken skal der ikke 

anskaffes hårde hvidvarer  og køkkenudstyr. Derved skal de studerende ikke ud og finde de penge ved siden af huslejen 

i de 2+ år den gennemsnitlige studerende typisk bor i en bestemt studiebolig.  
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Bemanding på 

selve kollegiet 

Typisk primært 

bemandet med 

vicevært/driftsleder, 

typisk med udvalgte 

”kontortider” 

Synlig community manager 

der er ansat til at understøtte 

fælleskab, bemandet 

coffeelab/cafe samt teknisk 

driftspersonale/vicevært til 

stede 

Venteliste/ 

opskrivning 

Ja, opskrivning gennem 

fx CIU. Krav om 

studieaktivitet 

Ja, via egen hjemmeside 

Krav om studieaktivitet (online 

studiecheck/dokumentation 

cirka hver 6 måned) 

Upcycling 

Typisk ikke upcycling 

som officiel 

byggepolitik 

Ja, NREP har som officiel 

firmapolitik at upcycle på alle 

projekter hvor det giver 

totaløkonomisk mening 

Socialt fokus 

Relativt lav husleje 

generelt 

Andel af anviste unge 

med boligsociale 

problemer 

 

Relativt lav husleje generelt 

UMEUS ”stipendiat” 

(lejehalvering for udvalgte 

unge med sociale 

udfordringer)3 

Fokus på fællesskabet i hele 

koncept/design 

Generelle 

rammevilkår 

Direkte driftstildkud i 

form af 

ungdomsboligbidrag  

Grundkapital/tilskud til 

finansiering af byggeri 

Ingen offentlige tilskud til 

byggeri eller drift 

Tabel 2: Sammenligning af UMEUS og nybyggede, almene ungdomsboliger. 

Lejeniveauer er før boligsikring, der også kan opnås i UMEUS boliger 

 

 

Young professionals (YP) – en anderledes attraktiv boligform 

Tilsvarende baseret på research har NREP udviklet et anderledes og attraktiv boligtilbud/koncept til ”Young 

Professionals” der forstås som yngre personer der har færdiggjort deres studier, og er i gang med deres 

professionelle arbejdsliv, men som stadig ikke har stiftet familie, og derfor typisk lever som singler eller i 

parforhold.  

                                                           
3 UMEUS er i gang med at udvikle et ”UMEUS stipendium”. Det tiltænkes til unge der kommer fra en socialt udfordret 
baggrund og ikke har netværk/midler til at sikre et permanent sted at bo. Men som på trods heraf er i gang med 
studier (skal være studieaktive). Modtagerne vil få et kollegieværelse anvist til lavere pris, forventeligt cirka 2500-2800 
kroner pr måned før boligsikring. Tanken er at skabe ro om boligsituation, så modtager istedet kan fokusere på studier 
og samtidig blive en del af et stærkt fællesskab. Der forventes der årligt at være cirka 10 personer på denne ordning pr 
UMEUS kollegium. Når kollegiet er i drift vil UMEUS gerne indgå i samarbejde med de sociale myndigheder på 
Frederiksberg ift at finde egnede studerende til stipendiet  
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Disse personer vil også gerne bo centralt i byen med et attraktivt boligtilbud, der modsvarer deres faktiske 

behov ift hvor de er i deres liv. Som samtidig også er til at betale for nogen, der er i begyndelsen af deres 

arbejdsliv.  

De vil også gerne have mulighed for adgang til attraktive fællesarealer udenfor boligen, såfremt disse 

programmes til at være aktive med liv og er attraktivt indrettet. Som studerende, så giver Young 

Professionals således også udtryk for, at de gerne vil indgå i sociale fællesskaber med andre i deres bygning. 

På Rolighedsvej vil der således også blive indrettet fællesarealer udenfor den enkelte bolig til at understøtte 

dette fælleskab. Der vil således blive lavet lounge, fælles madlavningsfaciliteter, langborde til fællesspisning, 

movieroom/område mm. Det er en del af visionen bag hele området at Young Professionals derudover deler 

adgang til udvalgte faciliteter med de studerende fx deles fitness, pakkevæg/rum, adgang til flexspace etc. 

Det forventes, at en del af Young Professionals i målgruppen for Rolighedsvej vil være entreprenører eller 

folk der har en livsstil som ligner entreprenører. Dvs typisk nogen der har deres eget mindre 

firma/virksomhed, arbejder freelance eller er en del af en startup eller tilsvarende. Fællesarealerne vil derfor 

også blive programmeret til, at man kan sidde og arbejde, f.x. have et kaffemøde og lignende. Givet 

placeringen forventes det også, at en del af Young Professionals vil være undervisere eller phd. forskere fra 

den nærliggende uddannelsesinstitution samt øvrige uddannelsesinstitutiner på Frederiksberg, fx CBS. 

Derudover ligger Young Professionals vægt på fleksibilitet i lejemodellen samt ”serviceniveauet” i 

bygningen. De vil fx gerne have adgang til services der gør deres hverdag lettere, fx online bestilling af 

rengøring af egen bolig, receptionist der kan modtage pakker og leveringer på deres vegne, nem digital 

booking af fælleslokaler mm. Disse og andre tiltag der understøtter både fællesskabet samt serviceniveauet 

vil også blive programmeret ind på Rolighedsvej. 

Young Professionals lejlighederne designes til at være betydeligt større end studieboligerne med eget 

køkken, flere opholdszoner mm. Men de designes stadig til at være mindre end den typiske nybyggede 

familielejlighed i Frederiksberg og København. Istedet ”investeres” disse ekstra kvm i attraktive 

sammenhængende fællesarealer, jf ovenfor, samt en ambition om at skabe et attraktivt huslejeniveau. 

Samlet set er Young Professionals således en nytænkende og anderledes boform, med vægt på fællesskab og 

designet efter de behov og ønsker som Young Professionals har.  


