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Changing the game in housing
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Introduktion til det nyskabende boligkoncept

• Boligerne opføres som fabriksproduceret modulbyggeri, ved hjælp af 
montagearbejde

• 4 enheder pr. dag – så hurtigt kan boligerne opføres (2-3 måneder fra start til 
boligerne står klar)

• Boligerne har potentiale til at blive opført som infill i eksisterende boligområder og 
dermed bidrage til en fortætning og højere arealudnyttelse i de enkelte by- og 
boligområder

• Boligernes konstruktion er bygget op af et patenteret stålskelet, der sikrer mod 
skimmel

• Forskellige muligheder for facadebeklædning af høj kvalitet

• 95 % af byggematerialerne er genanvendelige
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Partnerskabet

Silkeborg Kommune skaber 
rammerne og betingelserne

Beboerne udviser demokratisk 
mandat og opbakning

AAB Silkeborg har visionen, 
viljen og mulighederne

Prodatek har et patenteret 
produkt og evnen til at bygge 
fremtidssikrede og fleksible boliger 
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Boligtypen er blevet døbt 
“SPAZE” boliger, fordi AAB 
Silkeborg ønsker at skabe 
betaltbare boliger, der 
kan rumme alle typer af 
mennesker. 

Boligernes facadebeklædning, 
der består af tegl, er desuden 
inspireret af måden man 
beklæder en rumfærge 
(spaceship).
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Pilotprojekt: De første SPAZE boliger

En verdensnyhed
- Flemming Jensen, direktør AAB Silkeborg”

• På Århusbakken i Silkeborg har AAB Silkeborg 
opført 12 SPAZE boliger på Hjejlevej 48. Det er 
boligforeningens første SPAZE boliger.

• De 12 boliger fordeler sig på 8 boliger på 43 m2 

og 4 boliger på ca. 80 m2

• Boligerne stod færdige i 2019

• Boligerne blev opført med henblik på at huse 
flygtninge



En verdensnyhed
- Flemming Jensen, direktør AAB Silkeborg

7



8

42 m2 bolig
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80 m2 bolig 

Boligerne kan evt. lægges 
sammen til dobbelt størrelse 
eller flyttes til anden lokalitet.

Her ses et eksempel på en 
boligtype, hvor to enheder er 
lagt sammen til én
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80 m2 bolig 

Boligerne opføres i rækker af 8 enheder
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Bæredygtighed og social ansvarlighed

• SPAZE boliger som et svar på fremtidens boligmangel og sikring af betaltbare
boliger

• Boligkonceptet kan være med til at understøtte Planstrategiens
fokusområde: “Boliger for alle“

• Boligerne kan bidrage til diversitet i kommunens bolig- og
beboersammensætning samt bidrage til fremvæksten af en blandet by i
social balance.

• Et bidrag til arbejdet med FN’s verdensmål nr. 11, der bl.a. sætter fokus på at
skabe inkluderende lokalsamfund, hvor alle sikres adgang til egnede boliger
til en overkommelig pris
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