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Hvorfor skal vi evaluere?
• I den almene sektor renoverer vi for milliarder hvert år.

• Boligorganisationerne bruger enorme mængder af tid og kræfter på 
renoveringssagerne.

• Beboerne lever med byggerod og andre gener igennem måneder/år.

• … alt sammen for at skabe bedre boligområder og øge boligkvaliteten.

• Men hvad ved vi egentlig om de konkrete resultater? Hvad lærer vi fra 
erfaringerne og bruger vi dem næste gang vi renoverer? 



En fælles udfordring
• I en travl hverdag er der ofte ikke tid til at samle erfaringer 

op.
• Ingen tilgængelige og systematiske værktøjer.
• Måske mangler vi en egentlig ‘kultur’ for at evaluere?



Så hvad er problemet?

• Vi lærer ikke af vores fejl og vores succeser!
• Vi er ikke i stand til at dokumentere de positive resultater!
• Vi arbejder med mavefornemmelser i stedet for fakta!
• Vi risikerer at komme i ‘dumme’ situationer i forhold til 

omverdenen, medier mv.



Bruger I evaluering hos jer?

• 5 min. med sidemakkeren
• 2 min. opsamling i plenum



Projektet
1. Styrke boligorganisationernes egen evaluering af 

renoveringsprojekter.
2. Styrke arbejdet med fysiske helhedsplaner.
3. Skabe vidensdeling på tværs af boligorganisationer om renovering af 

det almene byggeri.
4. Sikre omverdens vurdering af at der udføres kvalitetsarbejde og 

skabes resultater som følge af renoveringsindsatserne.

• Ønskede output: et evalueringsredskab
• Vigtig forudsætning: Evalueringen skal være enkel og et praktisk 

værktøj, som boligorganisationerne selv kan udføre.



Organisering
AlmenNets bestyrelse

Leverandør/rådgiver:

Sermo

Projektgruppen:

Sekretariatet og 
projektkoordinator

Testgruppen:

Boligorganisationer

Styregruppen



Organisering
Styregruppens medlemmer:
Rolf Andersson, byggedirektør i KAB
Michael Demsitz, direktør i Boligkontoret Danmark 
Klaus Freddi Juelshøj, tidl. Projektleder i Domea.dk, nu byggechef i VIBO
Claus Bech Danielsen, professor hos SBi
Lars Holmsgaard, funktionsleder, byggeteknisk funktion i Landsbyggefonden
Aviaja Sigsgaard, Konsulent, Boligsocial funktion i Landsbyggefonden

Arbejdsgruppen:
Jesper Rasmussen, Projektkoordinator, seniorkonsulent i BO-VEST
Niklas Jarnit, Konsulent i BL/AlmenNet
Olav Kirchhoff, projekt- og netværkschef i BL



Inspirationskilder
• Inspireret af SBi’s vejledning om Egenevaluering (Niels Haldor Berthelsen).
• SBi: Evaluering af fysiske indsatser i almene boligområder – for LBF
• Byggeskadefonden: Bygherrenøgletal & god byggeskik
• Kuben: Evaluering af Gyldenrisparken
• DGNB
• Byggeriets evalueringscenter: byggerating
• Værdibyg: Evaluering af byggeproces

Socio-
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funktionel 
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Teknisk kvalitet

Proceskvalitet



Evalueringsværktøjet

1.Administration
2.Beboere

3.Administration
4.Beboere

Udføres af 
ekstern



Evalueringsværktøjet
Administration
1. Stamdata
2. Attraktivitet
3. Boligsociale forhold
4. Boliger, bygninger og 

udearealer
5. Bymæssige sammenhænge og 

infrastruktur
6. Økonomi
7. Processer og samarbejde
8. Refleksion (kun ved skema C)

Beboer
1. Trivsel
2. Boligens kvalitet
3. Områdets omdømme
4. Info om adspurgte



1. Stamdata
• Generel info om renoveringen

• Størrelse, omfang, bebyggelsestype, tidsestimat, entrepriseform 
osv.

• Formål
• Overordnede formål
• Konkrete indsatsområder



1. Stamdata -
eksempel

Overordnet formål
At fremtidssikre afdelingen ved at sikre et 
bedre indeklima, etablering af smart 
behovsstyret ventilation. Solhusene ønsker 
flere større familieboliger for at skabe en 
bredere beboersammensætning. Etablering af 
hybrid solcelle anlæg, åbne op mod 
naboområderne ved anlæggelse af flere 
haver, at etablere tilgængelighedsboliger mv. 
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1. Stamdata - eksempel
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Attraktivitet
• Fraflytningsprocent
• Tomgang
• Vurdering af 

omdømme
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Boligsociale forhold
• Socioøkonomiske data
• Anvisning
• Udlejningsaftale
• Hærværk
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Boliger, bygninger og udearealer
• Vurdering af 

boligernes stand, 
variation, 
arkitektoniske kvalitet

• Energimærkning og 
forbrug på 
fællesarealer
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Bymæssige sammenhænge og 
infrastruktur
• Samspil med det omkringliggende
• Støtte fra infrastrukturpuljen
• Partnerskaber i renoveringen



Økonomi
• Anlægsudgifter pr. bolig

• Støttet og i alt

• Driftsomkostninger, henlæggelser og husleje
• Før og efter



Processer og samarbejde
Administration og beboere
Fysisk og boligsocial indsats
Genhusningsprocessen
Stemmeprocenten ved vedtagelsen (og resultatet)
Entrepriseform
Samarbejde mellem entreprenør, rådgiver og kommune



Refleksion
• Hvad har været særligt succesfuldt i den gennemførte 

renovering?

• Hvad ville I have gjort anderledes hvis I skulle gøre det hele 
om i dag?

• Har renoveringen givet anledning til nye indsatsområder, 
arbejder eller initiativer i afdelingen eller organisationen?



Beboerskema
• Generel tilfredshed
• Boligens kvalitet

• Indeklima, udseende, badeværelse, køkken, udearealer mv.
• Fællesskab, tryghed, omdømme
• Om beboeren



Hvad kan vi bruge det til?
• Lære af erfaringer i organisationen og på tværs
• Lever arbejdet op til det oprindelige formål?
• Dialogværktøj med interne og eksterne parter
• En rapport der viser de opnåede resultater, som kan 

benyttes i interessevaretagelsen hos den enkelte 
boligorganisation

• Blive dygtigere til at renovere og arbejde med helhedsplaner



På sigt…
Viden
• Database, hvor man kan trække erfaringer fra lignende 

renoveringssager

Politisk formål
• Vise resultaterne af det store arbejde den almene 

boligsektor leverer



Inspirationskatalog.dk



Fedt! Hvordan kommer jeg i gang?
• Almennet.dk/projekter
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Fedt! Hvordan kommer jeg i gang?
• Almennet.dk/projekter



Fedt! Hvordan kommer jeg i gang?
• Eller… Klik her

https://www.inquisiteasp.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=BKMSTT


Hvad tænker I om det?
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