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PROGRAMMET 
 
1. Velkommen til dagens ERFA møde 

v/BL’s konsulent 

2. Fremtidsanalyse – fakta og fornyelse 

v/Jonatan Michelsen, KAB 

3. Lokal case fra en boligorganisation  

4. Pause 

5. Oplæg til workshop om AfdelingsAnalyse 

– de rigtige informationer til at synliggøre 

udviklingstendenser 

v/Linda Bækgaard, BL, og Mikkel Jungshoved, DriftsNet 

6. Workshops – Fremtidssikring gennem 

AfdelingsAnalyse 

7. Opsamling og sandwich 
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Hvad er der i mappen? 
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Hvem er vi? 

• Linda Bækgaard, projektmedarbejder i BL 

    Koordinator og administrator for 

    Afdelingsanalyse, benchmarking og tinglysning 

 

• Mikkel Jungshoved,  konsulent i BL inden for 

energi, forsyning og drift, leder af DriftsNet 

 

• DriftsNet er BL’s nye ERFA-net med fokus på 

driften i den almene sektor  
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Agenda 

• Introduktion 

1. del afdelingsanalyse med vægt på udlejning og økonomi 

• Baggrund 

• Elementerne i analyse 

 Udlejning 

 Økonomi 

 Teknik 

• Opbygning af analysemodellen 

• Tal sammen 2 og 2  

Gennemgang af en samlet analyse fra en boligorganisation, 

hvordan kan man bruge analysen? 

     Tal sammen i gruppen 
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Baggrund 

• Slagelse Boligselskab har udviklet systemet 

• Sikre at tildeling af penge styres på en rimelig 

måde 

• Øget ledelsesinformation til bestyrelsen og 

ledelsen 

• Sikre en god planlægning 

• Skal bruges som et dialogværktøj med 

afdelingsbestyrelserne 

• Værktøjet skal bruges sammen med de årlige 

markvandringer 

• Benchmarking – Energioptimering  
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Pilotprojekterne 

• Indledende test 2012 og 2013 i Slagelse 

Boligselskab 

• Østerbo – 2014 gennemført – 24 afd. 

• Højstrup – 2014 -  gennemført 4 afd. 

• BoligNæstved – november 2014 test af 24 afd. 

– afsluttet 2015 

• Udarbejdelse og test af endelig webløsning i 

2015 i BL 

• Der har været god interesse for produktet  
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Interessen er stor, og de første 
kunder skal nu i gang! 
 

• Vi har indgået aftale med det første 

boligselskab, og er i fuldgang med 

implementering 

 

• Der er 10 mere på vej i ordrebogen 

 

• Deltagerne i pilotprojektet skal i gang med 

webløsningen 
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Elementerne i analyse 

Udlejning! genudlejning og venteliste   

 

Økonomi! Tab på fraflytning og udvikling i 

lejetab 

 

Teknik! Udenomsarealer og tekniske 

installationer 
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Opbygning af analysemodellen 
 

Model 



Udlejning 
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Udlejning 

Udlejning: (45) 

Fraflytnings % fordelt på lejemålstyper (20) 

Genudlejningssituationen/tomgang (40) 

Gennemsnitlig boperiode (10) 

Ventelister (15) 

Aktiv ventelister (15) 



Økonomi 
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14 

Økonomi 

Økonomiområdet: (20) 

Tilgodehavende på fraflyttere (10) 

Tab på fraflyttere (15) 

Udviklingen i henlæggelser (15) 

Udviklingen i lejetab ift. samlede indtægter (20) 

Størrelsen af m² lejen (20) 

Underskud/resultatkonto (20) 



Teknik 
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Det tekniske område 

Det tekniske område: (35) 

Indretning (20) 

Udenomsarealer (10) 

Tryghed og sikkerhed (10) 

Fællesfaciliteter (10) 

Tekniske installationer (10) 

Klimaskærm og bygningsdele (20) 

Tilgængelighed (10) 

Energimærkning af afdelingen (10) 
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Temaer inden for det tekniske område 
 
1. Indretning (individuel og fælles vurdering) (20) 

A.  Rumstørrelse og placering (20) 

B.  Altan, udestue og terrasse (20) 

C.  Køkken (25) 

D. Bad (25) 

E.  Opvask/tørretumbler (10) 

2. Udenomsarealer (kun fælles vurdering) (10) 

Heri indgår vurdering i forhold til: 

Legepladser, parkeringspladser/garage/carporte, grillpladser og 

bord +bænksæt, beplantning, belysning.  

3. Tryghed og sikkerhed (kun fælles vurdering) (10) 

Heri indgår vurdering i forhold til:  

Video, nøglebrik/briksystemer, dørtelefonanlæg, 

naboovervågning, skiltninger mv.  
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Indretning - vurderingsmodel 
 

Vurderingsmodellen for rumstørrelse/placering er:  

• Dårlig: Utidssvarende rumstørrelser og dårligt lysindfald 

• Mindre god: Enkelte tidssvarende rumstørrelser/rum og dårligt 

lysindfald 

• God: Enkelte tidssvarende rumstørrelser/rum og godt lysindfald 

• Meget god: Tidssvarende rumstørrelser og godt lysindfald 

• Tidssvarende rumstørrelser: Børneværelser (10-12 m2), 

Soveværelse (12-16 m2), Stue (minimum 20 m2), Bad 

(minimum 5 m2), Køkken (ingen vurdering).  
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Indretning - vurderingsmodel 

Vurderingsmodellen for altan/udestue/terrasse er:  

• Dårlig: Ingen altan/udestue/terrasse 

• Mindre god: Dårlig størrelse, dårlig placering og dårlig stand 

• God : Enten god størrelse, god placering eller god stand (2 ud 

af 3 skal være opfyldt) 

• Meget god: God størrelse, placering og stand.  

Vurderingsmodellen for køkken er:  

• Dårlig: Gammelt (over 25 år) 

• Mindre god: Ældre (mellem 10 – 25 år) 

• God: Nyere køkken (mellem 5 – 10 år) 

• Meget god: Nyt/nyere køkken (max. 5 år) 
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Indretning - vurderingsmodel 

Vurderingsmodellen for bad er:  

• Dårlig: Gammelt (over 40 år) 

• Mindre god: Gammelt/ældre (mellem 25 – 40 år) 

• God : Nyere/ældre (mellem 10 – 25 år) 

• Meget god: Nyt/nyere (max 10 år) 

Vurderingsmodellen for opvask/tørretumbler er:  

• Dårlig: Ingen installationer og dårlig plads til etablering 

• Mindre god: Plads til etablering men manglende installationer 

• God : Klar til montering af enten vaskemaskine, tørretumbler 

eller opvaskemaskine (1 ud af 3 skal være opfyldt) 

• Meget god: Klar til montering af vaskemaskine, tørretumbler 

eller opvaskemaskine (2 ud af 3 skal være opfyldt) 
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Uddrag af bemærkninger 
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Tal sammen 2 og 2 

• Hvordan opdager I udviklingstendenser ude i 

boligafdelingerne i dag? 

• Hvordan allokeres økonomiske ressourcerne til jeres 

afdelinger? 

• Hvordan styres og forvaltes dispositionsfondsmidler og 

arbejdskapital i jeres boligorganisation? 

• AfdelingsAnalyse kan benyttes i forbindelse med 

markvandringerne! Hvordan sikre i at der gennemføres 

ensartede markvandringer ude i afdelingerne? 

• Føler I, at I er klædt på til at kunne træffe de rigtige 

beslutninger i forhold til nye investeringer? 



23 

Visning af en afdeling 
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Oversigt 
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Familiebolig 
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Tal sammen i gruppen 

• Hvordan ser afdelingens situation ud? 

• Trænger den til flere midler? 

• Hvis ja, hvilke? Og hvorfor? 

• Hvad kan ellers løse afdelingens evt. 

problemer? 

• Hvilke områder tænker i at man kunne 

medtage i AfdelingsAnalyse på sigt? 
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3 pakker 

• Etablering af webløsning + hotline 

• Etablering af webløsning + hotline + 

undervisning 

• Etablering af webløsning + undervisning + 

håndtering af indtastning af økonomi og 

udlejning 
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Infomøder og priser 

• Webløsning opstart grundpakke 5.000,00 kr.  

+ fast betaling pr. afdeling 

• Webløsning opstart 5.000,00 kr.  

+ undervisning 6.500,00 + fast betaling pr. 

afdeling 

 

NB: Prisen er en engangsbetaling! 
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Betaling pr. afdeling 

Den faste betaling pr. afdeling 

• 0-25 afdelinger 250 kr. pr. afdeling 

• 26-50 afdelinger 200 kr. pr afdeling 

• 51-75 afdelinger 150 kr. pr. afdeling  

• 76 og opefter er prisen 100 kr. pr. afdeling  

Priseksempler 

• Boligorganisation med 5 afdelinger: 1.250 kr.  

• Boligorganisation med 25 afdelinger: 6.250 kr.  

• Boligorganisation med 30 afdelinger: 7.250 kr. 

• Boligorganisation med 50 afdelinger: 11.250 kr.  

• Boligorganisation med 75 afdelinger: 15.000 kr. 

• Boligorganisation med 85 afdelinger: 16.000 kr. 

Alle priser er ex. Moms, prisen er pr. år. 
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Spørgsmål 
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