
Pitch: ”Et hus på hjul”  - Et hjemløse projekt 

Jeg har gennem størstedelen af mit liv boet i København og altid haft øje for de hjemløse, som i mine øjne befinder sig i den 

værst tænkelige situation for et menneske i dagens Danmark, at være hjemløs. 

Efter at have deltaget i hjemløse arrangementer og være en ivrig læser af ”Hus Forbi” voksede et ønske om at kunne bidrage.  

Sammenfaldet med et projektstyrings kursus jeg deltog i var et afgørende vendepunkt for en idé, jeg har tumlet med et stykke 

tid.  (Det bør tilføjes at én detaljeret projekt plan med risiko- og interessentanalyse, tidsplan og flere projektværktøjer 

foreligger). 

Idéen er et mobilt Shelter - ”Et hus på hjul” bestående af 4 sovepladser, lavet i mobile materialer. Indeholdende soveplads, 

batteridrevet lys og et skab og skal kunne placeres på steder i by områder hvor der er mulighed for at lave en  Shelterplads i 

aftale med kommune og andre myndigheder og selvfølgelig de hjemløses naboer. 

”Et hus på hjul” kan være et beredskabs tilbud til væresteder, natcaféer og herberger, som kan yde en ambulant og akut ”tag 

over hovedet” løsning til de hjemløse, der ikke finder vej til de kendte væresteder og natcaféer, og når det konstateres at der 

ikke er pladser til at dække akutte behov. ”Hus på hjul” er ikke en permanent løsning, men kan yde krisehjælp i en hård vinter og 

give mulighed for at søge læ og sikkerhed.  

Hvorfor: fordi Shelter løsningen i tæt dialog med ”gadeplansmedarbejdere” fra hjælpeorganisationerne kan yde en anden hjælp 

for gadesoverne, kontakten kan styrkes til de hårdest og dårligst stillede hjemløse. 

Citat fra projekt UDENFOR.”Den enkelte hjemløses mest påtrængende problemer, som kan være af både social, juridisk eller 

sundhedsmæssig karakter, afhjælpes gennem en opsøgende indsats af akut og støttende karakter.” 

Hvordan: ”En hjælpeorganisation” bliver projekt ejer og etablerer en projektgruppe til fremtidig administration af projektet. En 
pendant til ”Den mobile Café”, eventuelt kaldet ”Et hus på hjul”. 
At få etableret økonomisk grundlag via fundraising, sponsorer og støtte arrangementer.  Der er et stort netværk og ”danskerne” 
er gode til at støtte. Ved at etablere kontakt med ”Hus Forbi” da de har stor erfaring med fundraising og har meldt at de nu 
aktivt vil deltage i andre projekter end avis produktion. 
Oplægget til design og produktion af ”Et hus på hjul” kan udbydes som et elevprojekt til studerende på Kunstakademiets 

Arkitektskole i co-produktion med Københavns tekniske skoler. Eller via konkurrencer, ”Happenings” hjemløse temadage og 

festivaler. Materiale og design krav er ikke endeligt klarlagt. Et krav er dog at Shelteret er mobilt og egnet til opmagasinering.  

Projektet skal løbende evalueres det første år med et begrænset antal Shelters i prøve områder hvor man skønner det vil være 

muligt at føre opsyn. 

Målsætning

 
Akut og opfølgende hjælp til hjemløse.  

At give ly og sikkerhed. 

At støtte effekten af igangværende 

hjælpeprojekter som ”den mobile cafe”, 

”Udeligger projektet”.  

Opstilling af "Shelters" på lokationer hvor der 

er behov og mulighed.   ”Et hus på hjul” kan 

designes af elever fra arkitektskolen og 

produceres af elever fra Kts. En 

efterfølgende produktion kan varetages af 

sponsor firma. 

At ”Shelters” bliver brugt. Nedbringe antallet 

af gadesovere til at være ”Shelter” brugere. 

Accept af løsning fra hjemløse, naboer og 

kommune. Formodet øget sundhed og 

positiv synlighed for hjemløse. Positiv 

evaluering. Målbarhed. (Varetages evt. af 

gadeplansmedarbejdere og SFI*). 

Behovet for shelters er ukendt, men baseret på SFI’s rapporter* er der i København 139 optalte gadesovere i optællingsugen. Så 

et gæt viser et behov på ca. 100 shelters. At 25 ”Hus på hjul” vil have en mærkbar effekt.  

Målgruppen for at drive økonomien i projekt ”Et hus på hjul” er sponsorstøtte fra firmaer, foreninger og private bidrag. 

Følgende problemstilling blev fremlagt for ”projekt UDENFOR” som desværre ikke har hjemmel til at deltage, som fond styret 

organisation, men de var meget behjælpelige med at coache og kunne se flere muligheder i projektet. De kom desuden med 

mange gode input og ville gerne prøve at sætte mig i kontakt med andre interessenter. 

1. Vil et ”Shelter” skulle dække andre behov udover lys, skab og sengeplads. Kan "projekt udenfor" og den ”Mobile Cafe” hjælpe i 
startfasen med administration af ”Shelters” igennem eksisterende væresteder. 

2. Ville ”Shelter” give anledning til konflikt, er der plads til alle? også udenlandske hjemløse? hvem er de rigtige hjemløse? – Kan 
det give konflikt mellem misbrugere der vil benytte dem som fixerum? 

3. Er det en god idé – er en anden løsning bedre - findes tilsvarende idé allerede? 
 
Mit ønske er at få mulighed for at gå videre med projektet, få afdækket mulighederne for at få etableret godkendelser og 

sponsor støtte – få etableret et netværk og interesse omkring projekt ”Et hus på hjul”!  

Måske er idéen bæredygtig og kan bruges af andre europæiske hjælpeorganisationer. 
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*SFI -Det nationale forskningscenter for velfærd 

 


