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Fremtidssikringsanalyse 
Fakta og fornyelse 
Jonatan Michelsen 

 



Fremtidssikring 

Fremtidssikringsanalyse 

Center for Byggeri (1 arkitekt + 1 student) 

Idékatalog 

1 møde med driftsansvarlige 

2 møder med afd. bestyrelse 

 

Fremtidsplan 

Det samlede overblik 

Fokus på driften i udviklingen 

Fokus på afdelingsbestyrelse i oprettelse 

Beboere informeres på Afdelingsmøder 

 



Fremtidssikringsanalyse 

Overordnet proces 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 8-16 – De nye livsfaser 

Introduktion til fremtidssikring 

Beskrivelse af afdeling og nærområde 

Hvordan står det til i afdelingen? 

 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 8-16 – De nye livsfaser 

Fysiske forhold 

 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 28-35 – Sociale forhold 

Vurdering og løsningsforslag 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 17 – Boligmarkedsanalyse 

Boligmarkedsanalyse 

 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – Klimaets påvirkning mangler 

Generelt om energioptimering 

Klimaets påvirkning 

 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 24-25 – Energi 

Afdelingens tilstand, klimaskærm og teknik 

Energiforbrug 

 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 24-25 – Energi 

Konkrete forslag 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 27 – Indeklima 

Indeklima og forslag til forbedring 



Fremtidssikringsanalyse 

AlmenVejledning reference – side 51-54 – bilag med forslag 

Forslag til boligændringer, tilgængelighed, rumdinddeling, 
lysindfald, køkken, bad mv. 

Overslagsøkonomi på kollektiv råderet 

 



Fremtidssikringsanalyse 

Ønsker fra møder med afdelingsbestyrelser 

Eksempelvis forslag til udearealer 

 



Fremtidssikringsanalyse 

Klimaets påvirkning er kommet i fokus 

Klimasikring 

 



Fremtidssikringsanalyse 

Principskitse for LAR 



Fremtidssikringsanalyse 

Simple forslag til LAR 

Områder udpeges 

 



Fremtidssikringsanalyse -> Fremtidsplan 



Fremtidsplan 

Fremtidssikringsanalyse 

Periodisk eftersyn 

Thermografi 

Analyser mv. 

Langtidsbudget 

Drift & Vedligehold 

Fremtidsplan 

• Strategi 
• Projekter 
• Nødvendighed 

 
• Forberedelse ifm. 

vedligehold 
• Overskue 

anbefalinger 
 

• På tværs af 
afdelingerne 

• Fællesudbud 
• Helhed 



Fremtidsplan 



Fremtidsplan 



Fremtidsplan 

2016, 2017 og 2019 – beslægtede arbejder 



Fremtidsplanen fremadrettet 

Fremtidsplanen 

 

Driftsansvarlig 
Koordinering af projekter, fælles indkøb/udbud, vidensdeling 

 

Afdelingsbestyrelser 
Debat om afdelingens fremtid, overblik og formidling 

 

Organisationsbestyrelser 
Egen trækningsret, strategiske beslutninger, målsætninger 

 



Jeres fremtidssikring 

2 og 2, 10 min. 

 

Hvordan fremtidssikrer i jeres afdelinger? 

 

Hvordan indarbejdes forbedringsarbejder i planlægningen? 

(fra år til år?) 

 

Ender det ofte med at en helhedsplan er nødvendig? 

 

 

 

 



”Lokal Case” 

Kun brugt i Middelfart 



Kollektiv Råderet - Vesterbro 

Alle forslag fra fremtidssikringsanalysen 

 

Etablering af altaner, 3-delt projekt via kollektiv råderet 

 

A: Altaner 

B: Køkken 

C: Rumændringer 

 

42 lejemål 

 

Gns. Husleje 5716 kr. pr. måned 



Kollektiv råderet - Vesterbro 

Hvad sagde boligmarkedsanalysen? 

 



Kollektiv Råderet - Vesterbro 

Forslagene fra rapporten 



Kollektiv Råderet - Vesterbro 

Forslagene fra rapporten 



Kollektiv Råderet – Vesterbro  

Beboerne vedtager videre undersøgelser af projektet 

 

Rådgiver tilknyttes og sættes via fremtidssikringsanalysen ind i 
beboernes ønsker for projektet. 

 

Nogle beboere rammes dog af en økonomisk begrænsning, hvor 
ikke alle 3 forbedringer kan laves indenfor kommunens ramme. 

 

(økonomien er fiktiv i dette eksempel) 

 



Kollektiv råderet – Vesterbro 

Principskitse for altaner 



Kollektiv råderet – Vesterbro 

Rådgiver må ændre i projektet (tegning, Gaihede) 



Kollektiv råderet – Vesterbro   

Nye principper præsenteres for beboerne 



Kollektiv råderet - Vesterbro 

Etableringsomkostningerne (Gns. Husleje 5716,99 kr. / måned): 

 

 

 

 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Fransk Altan Altan "3-fag" Altan "2-fag" Tag altan/kvist 

A: Altan kr. 267,00 kr. 781,00 kr. 838,00 kr. 501,00 

B: Køkken kr. 566,00 kr. 566,00 kr. 566,00 kr. 566,00 

C: Rumændringer kr. 184,00 kr. 184,00 kr. 184,00 kr. 184,00 

A+B+C kr. 1.017,00 kr. 1.531,00 kr. 1.588,00 kr. 1.251,00 

A+B kr. 833,00 kr. 1.347,00 kr. 1.404,00 kr. 1.067,00 

A+C kr. 451,00 kr. 965,00 kr. 1.022,00 kr. 685,00 

B+C kr. 750,00 kr. 750,00 kr. 750,00 kr. 750,00 



Kollektiv råderet - Vesterbro 

Mulighedsmatrix (ved maks. husleje 7.000 kr. / måned) : 

 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Fransk Altan Altan "3-fag" Altan "2-fag" Tag altan/kvist 

A: Altan kr. 5.983,99 kr. 6.497,99 kr. 6.554,99 kr. 6.217,99 

B: Køkken kr. 6.282,99 kr. 6.282,99 kr. 6.282,99 kr. 6.282,99 

C: Rumændringer kr. 5.900,99 kr. 5.900,99 kr. 5.900,99 kr. 5.900,99 

A+B+C kr. 6.733,99 kr. 7.247,99 kr. 7.304,99 kr. 6.967,99 

A+B kr. 6.549,99 kr. 7.063,99 kr. 7.120,99 kr. 6.783,99 

A+C kr. 6.167,99 kr. 6.681,99 kr. 6.738,99 kr. 6.401,99 

B+C kr. 6.466,99 kr. 6.466,99 kr. 6.466,99 kr. 6.466,99 



Kollektiv Råderet - Vesterbro 

Endeligt projekt – Beboerne får altaner til sommer! 
• 43 projekter fordelt på 25 lejemål 

 

• 20 Altaner (A) 

• 13 Køkkener (B) 

• 10 Rumændringer/gennemlyste boliger (C) 

 

• Kombinationer: 

• 8 x A 

• 2 x B 

• 3 x AB 

• 7 x ABC 

• 2 x AC 

• 2 x B 

• 1 x BC 

 

 


