
 
 

Skitse til projektbeskrivelse:  
- Vejledning til Nedbygning/nedrivning af almene boliger 
 
Projektskitsen fremlægges og kvalificeres på FU- og bestyrelsesmøde samt 
på foreningens udviklingsseminar med foreningens medlemmer. På dette 
grundlag kan der blive udarbejdet en fondsansøgning. 

1. Baggrund og udviklingsbehov 
I udkantsområderne oplever almene boligorganisationer udlejningsvanske-
ligheder og tomme boliger, og selv i de større byer er der faldende efter-
spørgsel. I nogle tilfælde kan nedrivning være den eneste rentable og fornuf-
tige løsning. Men hvordan gøres dette på den mest hensigtsmæssige måde 
og hvilke muligheder og udfordringer indebærer det? Der er behov for et ud-
viklingsarbejde, der kan hjælpe boligorganisationerne, give erfaringer videre 
og anvise gode, praktiske løsninger. 

2. Formål og forventede resultater 
Formålet er at udarbejde en vejledning, praktiske værktøjer o.l. til støtte for 
projektledere og beslutningstagere i boligorganisationer, der har ansvaret for 
at planlægge og gennemføre nedrivning af almene boliger. Projektet forven-
tes at give følgende resultater: 
 En vejledning med planlægningsværktøjer  
 Et kursuskoncept for vejledningen 
 Samtidig afprøvning på demo-byggerier af vejledningens anvendelse. 

3. Fremgangsmåde, faser og aktiviteter 
Projektet foreslås gennemført i følgende fire faser: 
Fase 1: Indsamling af viden og best practise på området 
Fase 2: Udarbejdelse af vejledning og værktøjer 
Fase 3: Udarbejdelse af kursuskoncept og/eller andre formidlingstiltag 
Fase 4: Samtidig afprøvning af vejledningen på demo-byggerier med mulig-
hed for feedback til det producerede materiale 
 
Det foreslås endvidere, at udviklingsarbejdet bl.a. kommer rundt om følgen-
de: 
 
 Forberedelse/analyse og gennemførelse  
 Tekniske problemstillinger og løsninger 
 Økonomiske problemstillinger og løsninger 
 Juridiske problemstillinger og løsninger 
 Praktiske eksempler/cases 
 Forskellige scenarier 
 Kvalitetssikring og tjeklister 
 Samarbejde med kommune, Landsbyggefond, beboere mv.  
  
Projektarbejdet vil løbende blive formidlet via AlmenNets hjemmeside 
www.almennet.dk. Den færdige vejledning vil blive stillet frit til rådighed og 
vil kunne læses og downloades fra AlmenNets app samt www.almennet.dk  
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Side 2 af 2 sider.  4. Organisering, ledelse og samarbejde 
Projektets ejer vil blive en medlemsorganisation i AlmenNet, og der forven-
tes nedsat en styregruppe med 4-8 deltagere. Projektleder refererer til Al-
menNets bestyrelse og sekretariat. Projektet kvalitetssikres og overvåges af 
en ekstern projektkoordinator.  

5. Budget og tidsplan 
Udviklingsprojektet forventes gennemført i perioden 2015-2016. Det samle-
de budget anslås at være 1 mio. kr. inkl. moms, hvoraf ca. 50 % er egenfi-
nansiering.  


