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Sammenfatning og konklusion
Den Almene Forsøgspulje kom til verden i 2010. I de efterfølgende år blev der i alt
bevilget 65 mio. kr. til 89 forsøgs- og udviklingsprojekter. Af dem er de 73 projekter
helt færdige ved udgangen af 2018. Resten følger i løbet af de kommende år. De 73
afsluttede projekter indgår i nærværende evaluering.
Projekterne er fordelt på fire hovedmålsætninger for forsøgspuljen. Set under et var
projekterne knyttet til målsætningen om Effektiv drift mest vellykkede.
Digitalisering i den daglige drift og samdrift mellem forskellige afdelinger var her
i fokus. Projekterne har haft et stærkt gennemslag til praksis i den almene sektor,
hjulpet godt på vej af skærpede krav fra ministeriets side i 2014. Der er tale om et
godt eksempel på ”rettidig omhu”. Næstbedst var projekterne knyttet til
målsætningen om Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. Her fyldte
modeller og systemer for energibesparelser og totaløkonomi meget. Men mange af
modellerne overlevede ikke mødet med praksis. Bedre gik det med de få, men
perspektivrige, projekter om bæredygtighed og klimatilpasning. På tredje pladsen
følger projekterne om Arkitektonisk kvalitet. Selvom der kun var én
temaudmelding om dette emne, blev der alligevel bevilget støtte til relativt mange
projekter. To projekter markerer sig særligt. Et var en meget vellykket
arkitektkonkurrence om bæredygtigt byggeri, et andet en grundig evaluering af et
forsøg med billigere almene boliger, Almenbolig+. De fleste af de øvrige projekter
handlede om fællesarealer. Interessen for projekterne har holdt helt frem til i dag.
Den sidste målsætning om Beboerbehov, fleksible boliger og fremtidssikring blev
belyst i 11 projekter. Trods gode, og tidligere meget efterspurgte, projekter er
brugernes efterspørgsel på dette område dalet betragteligt.
Som helhed er vurderingen, at forsøgspuljens projekter har haft en ganske god
kvalitet. Der har været meget få helt mislykkede projekter. Nogle flere ligger ret
perifert i forhold til puljens målsætninger. Men – heldigvis – er langt de fleste
projekter gode eller endog meget gode. I en grundig kvalitetsbedømmelse af 14 af
de bedste projekter, blev 7 endog bedømt som helt fremragende.
Når det kommer til formidlingen af resultaterne af projekterne er bedømmelsen
overordentlig positiv. Formidlingen har været varetaget af AlmenNet på helt
forbilledlig vis. Hjemmesiden fungerer godt og præsenterer projekterne på en let
tilgængelig måde. Nyhedsbreve skaber opmærksomhed om både skriftlige
rapporter og mundtlige præsentationer i ERFA-møder, på konferencer, i kurser og
seminarer. I det hele taget bedømmes den direkte, mundtlig formidling, som
AlmenNet har satset voldsomt på igennem mange år, til at være helt i top.
Forsøgspuljens gennemslag til praksis er svær at bedømme, men der var udbredt
enighed blandt de interviewede nøglepersoner og i fokusgruppeinterviewene om, at
en del af projekterne var kommet ud og havde bidraget til en ændret praksis. Især
inden for området effektiv drift. De samme personer efterlyste da også en ny
forsøgspulje, nu hvor den gamle løber ud!
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Etablering og gennemførelsen af programmet
Den almene forsøgspulje blev etableret i 2010 med en bevilling på 10 mio. kr. årligt i
årene frem til og med 2013. I 2014 blev forsøgsperioden forlænget med et år, og der blev
afsat yderligere 11 mio. kr. til den. Det gentog sig året efter. Der udover blev der i 2016
yderligere overført 3 mio. uforbrugte kr. fra en anden pulje. I alt har puljen således været
på ca. 65 mio. kr.
Puljens formål fremgår af hjemlen i finansloven til etableringen af Den Almene
Forsøgspulje. Puljen skal udvikle det almene byggeri, så det er bedre tilpasset de
fremtidige boligbehov. Puljens hovedvægt skulle være på fysiske og organisatoriske
forhold i den almene sektor. Udviklingsmålene omfatter:





Behovet for at boligerne er fleksible og mulige at tilpasse fremtidige beboeres
behov
At de er effektive at drive
At de er energivenlige og med godt indeklima og tilpasset klimaændringerne
At de har arkitektonisk kvalitet

Puljens midler kunne bl.a. anvendes til projekter, hvor der afprøves nye
bygningskonstruktioner, materialer og teknologiske løsninger, både inden for nybyggeri
og inden for renoveringsarbejde, og for forskellige kategorier af boliger. Men puljen var
også åben for mere organisatoriske projekter, som f.eks. handlede om drift og
vedligeholdelse. Puljens projekter måtte ikke blive for ”sociale”, da denne type projekter
snarere hørte hjemme under Satspuljen. Da puljens midler var begrænsede, blev det fra
starten besluttet, at støtten til et projekt normalt ikke skulle kunne overstige 1 mio. kr. Det
betød, at projekterne i alt overvejende grad måtte blive af analyserende og rapporterende
karakter med støtte til intellektuelle ressourcer snare end til egentlige fysiske forsøg.
Der har i perioden fra 2010 og frem været flere forskellige finansieringskilder til forsøgsog udviklingsprojekter i den almene boligsektor udover Den Almene Forsøgspuljes 65
mio. kr. og 89 projekter: Realdanias Det gode boligliv med 100 mio. kr. og 71 projekter,
AlmenNets udviklingsprojekter med 15 mio. kr. og 32 projekter og Landsbyggefondens
innovationspulje med 35 projekter. Selvom udgangspunktet for de forskellige fonde og
puljer har været lidt forskellige, er der dog ganske mange lighedspunkter mellem dem. I
interview med projektejere blev det nævnt, at det ind imellem havde været svært at
beslutte sig til, hvorfra finansieringen skulle søges. Og på nuværende tidspunkt kan det
være tilsvarende svært for brugere af erfaringerne at finde frem til, hvilke(t) projekt(er),
der rummer den mest relevante viden om et givent emne.
Da bevillingen var blevet givet nedsattes en arbejdsgruppe i ministeriet, som i første
omgang, efter en drøftelse internt i ministeriet, udvalgte de temaer, der blev meldt ud i
2010 (og siden i de efterfølgende år). Tanken med at udmelde nogle temaer var, at
ansøgere kunne tage bestik af dem. Temaerne var så at sige arbejdsgruppens opfindelse
– de var ikke baseret på indmeldinger fra de almene boligorganisationer. Temaerne
fremgår af oversigten i tabel 1.
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Tabel 1: Udmeldte temaer for Den Almene Forsøgspulje 2010 – 2015
År
2010

Udmeldte temaer
Energirenovering af lejeboliger
Ny teknologi i plejeboliger
Fremtidssikring af utidssvarende almene familieboliger

2011

Energi og totaløkonomi
Effektivisering og byggeprocessen
Fremtidssikring og social bæredygtighed

2012

Klimatilpasning
Innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger
Ustøttede energirenoveringer med beboergaranti (ESCO)
Frivillighed

2013

Fremtidens almene ungdomsboliger – smartere, mindre, billigere?
Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger
Energi

2014

Indeklima i renoverede boliger. Beboeradfærdens betydning og påvirkning
af den, fx gennem nudgingværktøjer og lokal rådgivning (ny viceværtrolle)
Nytænkning af udnyttelse af fællesarealer, herunder tilgængelighed i
perspektiv af brugervenlighed og fællesskab
Effektiv og innovativ drift – og fremtidssikring af byggeriet

2015

Bæredygtige almene bebyggelser
Effektivisering af ejendomsdrift

Temaudmeldingerne fordeler sig ikke ligeligt på forsøgspuljens målsætninger. Der er en
klar overvægt af udmeldinger, der handler om effektiv drift og om energivenlige boliger
med godt indeklima. Og det virker som om der slet ikke blev efterspurgt projekter om
nye bygningskonstruktioner, materialer og teknologiske løsninger.
Den arbejdsgruppe, der havde lavet temaudmeldingerne, behandlede også ansøgningerne,
efterhånden som de kom ind. I praksis var det gruppens sekretær, der modtog og
gennemgik ansøgningerne, og udvalgte de projekter der blev indstillet til bevilling hos
ministeren. Der kom ganske mange ansøgninger. Der har igennem årene været fire til fem
gange flere ansøgninger, end der er blevet givet bevillinger. I alt er der givet 89
bevillinger. Heraf er 73 projekter færdiggjort i november 2018. Af disse er 5 projekter
”atypiske” ved at være en arkitektkonkurrence, en konference eller temadage. Desuden
er 4 af projekterne slået sammen og er blevet til 2. Det betyder, at der er 66 ”almindelige”
projekter i evalueringen. Når bevillingen var givet udsendtes et tilsagnsbrev, som
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specificerede ministeriets formelle krav til projektejeren. Der ud over blev projektejeren
indkaldt til et møde i ministeriet, hvor ministeriets krav og forventninger blev
gennemgået.
Fra ministeriets side var der et ønske om, at projekterne så vidt muligt var forankret i de
almene boligorganisationer – helst således at projektejeren kom der fra. Dette for at sikre,
at resultaterne fra projekterne var af interesse for sektoren. Ministeriet var dog ikke
afvisende overfor projekter drevet af konsulenter og rådgivere – hvilket den gennemførte
projektporteføljes relativt mange konsulentprojekter da også viser. I 35 af de 66 projekter
er projektejeren en boligorganisation, mens det i 31 projekter er en konsulent eller i et par
tilfælde en kommune, der er projektejer. Det skal dog bemærkes, at der i en stor del af de
boligorganisations ejede projekter er tilknyttet en eller flere konsulenter, ligesom der i en
del af de konsulent ejede projekter er tilknyttet en eller flere boligorganisation(er).
Ministeriet har lejlighedsvis selv taget initiativet til at igangsætte projekter enten ved
udlicitering af en opgave eller ved udpegning af en konsulent til løsning af en specifik
opgave. Ud fra et læringsperspektiv ville et stærkere krav om projekternes forankring i
en boligorganisation have været at foretrække. Men ud fra et kvalitetskrav til projekternes
rapportering og formidling, så er opgaverne i flere tilfælde blevet klaret bedst af
konsulenterne.
I de fokusgruppeinterview, der er blevet afholdt i forbindelse med evalueringen, blev
deltagerne blandt andet spurgt om deres oplevelse af ministeriets administration af
forsøgspuljen. De fleste havde oplevet, at ansøgnings- og bevillingsprocessen var forløbet
helt smertefrit. De var også i de første år blevet mødt med forståelse for eventuelle
justeringer af projekterne undervejs i realiseringen af dem. Men i de seneste år har
oplevelsen været, at ministeriet er blevet mere traditionelt bureaukratisk i sin
administration af puljen: aftaler skal holdes til punkt og prikke. Samtidigt oplevede flere,
at sagsbehandlingstiden er blevet væsentligt længere. Aftaler, der tidligere nærmest kunne
klares med en telefonopringning, kræver nu måneders skriverier og overvejelser, blev der
sagt.
Langt hovedparten af de 89 bevilgede projekter er blevet – eller bliver – gennemført. Kun
3 projekter har måtte opgives helt. Det giver en gennemførelsesprocent på 97%. En del
projekter har af forskellige grunde ikke kunnet overholde den aftalte tidsplan. Især
nøglepersoners udskiftning på grund af nyt job, har været en både tids- og
indholdsmæssig belastning for flere projekter. Dette problem er også velkendt i
forbindelse med AlmenNets projektvirksomhed. Ministeriet har ved disse forsinkelser
været langmodig og accepteret udsættelserne af afleveringen.
Bedømt som helhed er en gennemførelsesprocent på 97% meget høj. I lyset af, at der er
tale om en forsøgspulje, skal der være åbenhed overfor projekter, der prøver noget nyt og
dermed usikkert. På den anden side skal der være en hvis sikkerhed for, at et projekt kan
gennemføres når der bevilges støtte til det. Den høje gennemførelsesprocent kan skyldes,
at ministeriet har lagt stor vægt på, at alle projekter – også de delvist mislykkedes – har
skullet afrapporteres.
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Forsøgspuljens målsætning, projekternes og støttens fordeling
De skiftende ministeriers udmeldinger af temaer lå især inden for to af forsøgspuljens
målsætninger: Effektiv drift og Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. De
igennem årene realiserede projekter har kun til en hvis grad fulgt disse udmeldinger. Der
er dog flest projekter: 41 af de 66, som handler om Effektiv drift og om Energivenlige
boliger, indeklima og klimatilpasning. Temaudmeldingerne og den efterfølgende
udvælgelsesprocedure har med andre ord virket. Det er mere overraskende, at ikke mindre
end 14 projekter hører hjemme under målsætningen om arkitektonisk kvalitet, hvor der
kun var én ministeriel udmelding i 2014 om fællesarealer, som kom i nærheden af dette
emne. De relativt mange arkitekturprojekter på dette område kan tolkes som en ret stærk
interesse for arkitektonisk kvalitet i den almene sektor. De 11 projekter om beboerbehov,
fleksible boliger og fremtidssikring har fulgt op på ministeriets temaudmeldinger fra
puljens første år.
Hvorledes fordeler de samlede projektudgifter og den udbetalte støtte sig på
forsøgspuljens projekter indenfor forsøgspuljens fire målsætninger? Svaret fremgår af
tabel 2.

Tabel 2: Afholdte udgifter og udbetalt støtte til forsøgspuljens projekter
Målsætning

Antal
støttede
projekter

Afholdte
udgifter
(t.Kr)

Udbetalt
støtte
(t.Kr)

Støtte
%

Beboer behov, fleksible boliger
og fremtidssikring

11

11.029

8.061

73

Effektiv drift

24

28.174

18.359

65

Energivenlige boliger, indeklima
og klimatilpasning

17

13.159

10.199

78

Arkitektonisk kvalitet

14

14.802

9.658

65

Almindelige projekter i alt

66

67.164

46.277

69

Atypiske projekter

5

4.769

Alle projekter i alt

71

51.046

De samlede afholdte udgifter til forsøgspuljens 66 almindelige projekter beløber sig til
67.164.000 kr., heraf udgør de udbetalte støttemidler 46.277.000 kr., hvilket giver en
gennemsnitlig støtteprocent på 69%. Oven i dette skal lægges bevillingerne på 4.769.000
kr. til 5 atypiske projekter (som en arkitektkonkurrence, temadage og kampagner). Der er
således i alt udbetalt 51.046.000 kr. i støtte. Der ud over er der givet ca. 11 mio. kr. til de
16 endnu ikke afsluttede projekter, som ikke indgår i nærværende evaluering, og der er
ca. 3 mio. kr. i ikke forbrugte midler. Puljen er således alt i alt på 65 mio. kr.
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Støttens fordeling på de fire målsætninger viser ikke så overraskende, at Effektiv drift
både har haft de største samlede projektudgifter på 28.174.000 kr. og også har modtaget
de fleste støtte kroner 18.359.000 kr. Men ses der på hvor stor en andel støtten udgør af
de samlede udgifter, så viser det sig, at støtteprocenten på 65% inden for dette område er
den laveste af de fire områder. Den højeste støtteprocent på 78% findes indenfor området
Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. Her har de samlede projektudgifter
været på 13.159.000 kr. og støtten på 10.199.000 kr. Effektiv drift og Energivenlige
boliger, indeklima og klimatilpasning er fra ministeriets side de højest prioriterede
områder i forsøgspulje sammenhængen. Det harmonerer godt med, at disse to
målsætningsområder til sammen har fået 62% af den samlede projektstøtte.
Der har således været en hvis tematisk koncentration i de bevilgede projekter. Med de
begrænsede midler der har været til rådighed i forsøgspuljen, og i lyset af at der samtidigt
har været andre midler til rådighed i både AlmenNets, Landsbyggefondens og Realdanias
regi har det været en fordel, at koncentrere forsøgspuljens midler til disse temaer som
boligorganisationerne efterspurgte. I fokusgruppeinterviewene blev det nævnt, at man
som projektmager ofte havde været i tvivl om, hvad ministeriets interesse i projekterne
var. Som det blev sagt var oplevelsen, at projekterne på en måde var ”faderløse”. I nogle
sammenhænge var tvivlen mindre. Det gjaldt især i forbindelse med ministeriets (og BL
m.fl.) satsning på gennemførelsen af effektiv drift fra 2014 og frem, og i en hvis grad
også i forbindelse med satsningen på energispareplaner og totaløkonomi fra 2012 og frem.

Samlet vurdering af forsøgspuljens projekter
I nedenstående samlede vurdering af forsøgspuljens projekter gennemgås projekterne
under de fire målsætninger således, at det mest vellykkede område tages først og det
mindst vellykkede sidst. Graden af ”vellykkethed” er bedømt ud fra en samlet vurdering
af projekternes kvalitet, hvor i indgår efterspørgslen efter dem på hjemmesiden, samt den
betydning for praksis de interviewede nøglepersoner og fokusgruppedeltagere tildelte
dem.
Den mest vellykkede indsats vedrører projekterne om Effektiv drift. Dette tema har
igennem mange år været af stor betydning for den almene boligsektor. Dels drevet af et
ønske om at billiggøre de almene boliger, dels drevet af konkurrencen om kunderne fra
de administrerende boligselskabers side. De relativt mange forsøgspuljeprojekter på dette
område blev også båret frem af de skærpede krav om effektivisering af driften, som kom
fra ministeriel side i 2014. I forsøgspulje regi har fokus været på
rationaliseringsgevinsterne ved digitalisering og IT i driften, hvilket der vises mange gode
ideer til i flere forskellige projekter. Der er her tale om meget nyttige – og også meget
anvendte – projekter. Et andet fokus har været på udviklingen af samdrift, hvor driften i
flere boligafdelinger løses i fællesskab. Også dette har slået an og vundet udbredelse –
trods en betydelig modstand fra både beboernes og driftspersonalets side i starten. På
formidlingssiden har effektiv drift fyldt meget. Der har været holdt ERFA møder om
forskellige sider af dette tema i alle årene siden 2015. Og effektiv drift har været
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hovedoverskriften for AlmenNets konference i både 2015 og igen i 2018. Denne intensive
formidlingsindsats har sat sig spor. Når der ses på efterspørgslen på hjemmesiden i
slutningen af 2018 er det Effektiv drift, som tiltrækker flest brugere. Ikke mindre end
halvdelen af alle sidevisninger i 4. kvartal 2018 ligger inden for dette område. Så man
kan roligt konkludere, at projekterne om Effektiv drift er de forsøgspuljeprojekter der har
haft det stærkeste gennemslag til praksis i den almene boligsektor.
Bæredygtighed er en problemstilling, som har fået stadigt voksende betydning i den
periode forsøgspuljen har været aktiv i. Der er næppe heller tvivl om, at
bæredygtighedsspørgsmål vil fylde meget i fremtiden, både helt generelt i samfundet og
mere specielt i de almene boligområder. Dette tema blev taget eksplicit op i
temaudmeldingen om bæredygtige almene bebyggelser i 2015. Men forskellige
delaspekter, først og fremmest energibesparelser, var blevet taget op tidligere i puljens
levetid. Også temaerne klimatilpasning og indeklima indgik i temaudmeldinger. I
nærværende evaluering er forsøgspuljens projekter inden for dette område samlet under
overskriften Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. Disse projekter er
bedømt som de næstbedste. Projekterne spænder fra bæredygtighed og drift, over
oversvømmelsessikring og LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til energirenoveringer.
Desuden er der en række projekter med modeller for energibesparelse og totaløkonomi.
Men bæredygtighed har ikke, trods den hastigt stigende både politiske og
samfundsmæssige opmærksomhed, været et stort tema i forsøgspuljen. Formentlig af den
grund har der ikke været holdt ERFA møder om bæredygtighed, men i 2015 blev der
holdt et om LAR. Regnvand og LAR var også temaet for AlmenNets konference i 2017.
Endelig blev der i 2018 holdt et webinar om bæredygtighed i praksis. Ses der på
efterspørgslen på forsøgspuljens hjemmeside af projekterne vedrørende energivenlige
boliger i slutningen af 2018 viser det sig, at den er relativt behersket. Kun 18% af de sider
der blev vist i 4. kvartal af 2018 hører under dette hovedområde. En mulig forklaring på
dette overraskende og lidt nedslående fænomen er, at der er hård konkurrence om
opmærksomheden. Der har således sideløbende med forsøgspuljens projekter været en
ganske betragtelig mængde udviklingsprojekter om både bæredygtighed og
energibesparelse i AlmenNet regi og forsknings- og udviklingsprojekter på DTU og i SBi
om disse emner.
På tredjepladsen kommer projekterne knyttet til målsætningen om Arkitektonisk kvalitet.
I denne projektpulje blev ny bæredygtig arkitektur grundigt belyst i arkitektkonkurrencen
fra 2013-14. Og bestræbelserne på billiggørelse af byggeriet var hovedtema i projektet
om Almenbolig+. Men ellers handler projekterne under denne målsætning om
betydningen, udformningen og brugen af bygningers fællesarealer. Formidlingen af
projekterne på dette område var – og er – ret intensiv omkring arkitektkonkurrencens to
realiserede byggerier, men den varetages lokalt. Formidlingen om arkitektur i AlmenNet
regi kulminerede med en konference i 2016 og med webinarer i 2016 og 2017. Den
aktuelle interesse for projekterne om arkitektonisk kvalitet lå på et pænt niveau i
slutningen af 2018 med 21% af sidevisningerne, hvilket svarer fuldstændigt til at 21% af
projekterne ligger inden for dette område.
Endelig er der gruppen af projekter knyttet til målsætningen om Beboerbehov, fleksible
boliger og fremtidssikring. Her har tyngden i projekterne ligget på udbygning og styrkelse
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af beboerdemokratiet. Der er lavet flere meget nyttige og brugbare projekter. Ikke mindst
projekterne Bedre beboerdemokrati, med den fine publikation Håndbog i
bestyrelsesarbejde og den særdeles informative og nyttige hjemmeside Byggeven.org har
sat sig blivende spor. Formidlingen af projekterne om Beboerbehov, fleksible boliger og
fremtidssikring var ganske omfattende, da projekterne blev lanceret i årene 2013-2015.
Der blev afholdt mange kurser, og håndbogen om bestyrelsesarbejdet blev udleveret i
over 1000 eksemplarer. Siden er der skruet noget ned for formidlingen, og efterspørgslen
er dalet betragteligt. I slutningen af 2018 var det kun 11% af sidevisningerne, der kunne
henføres til dette område, selvom 17% af puljens projekter ligger indenfor området.

Samlet vurdering af kvaliteten af forsøgspuljens projekter
Det helt overordnede billede af kvaliteten af de 66 projekter er, at de stort set har været
vellykkede. Kun tre projekter har måtte opgives helt. Det giver en høj succesrate. Men
naturligvis varierer kvaliteten mellem de afsluttede projekter. Nogle få projekter er i
Delundersøgelse A blevet karakteriseret som ”skæve”. Det betyder ikke nødvendigvis, at
de er meget dårlige, men i flere tilfælde snarere, at de ikke lever op til forsøgspuljens
målsætninger. Lidt flere projekter har haft et relativt snævert sigte ved enten at handle om
en modeludvikling der ikke lykkedes helt, eller om et konkret byggeprojekt, eller om
meget specifikke lokale forhold. Sådanne projekter kan have haft stor lokal betydning,
men bliver ellers hurtigt glemt. Problemet ved andre af de mindre gode projekter har
været, at de indholdsmæssigt lå perifert i forhold til forsøgspuljens overordnede
målsætning og/eller de udmeldte temaer. Igen her kan projekterne – set uafhængigt af
forsøgspuljens faglige kontekst – være rimeligt gode. Men set i forhold til målsætningen
for forsøgspuljen bidrager de ikke med meget. De gode projekter – og dem er der
heldigvis flest af – ligger centralt i forhold til målsætningen og er samtidigt generelt
anvendelige.
I Delundersøgelse B blev 14 projekter valgt ud til en grundig kvalitetsvurdering.
Projekterne var ikke tilfældige. Der er tale om nogle af de bedste og mest efterspurgte
projekter. Kvalitetsvurderingen faldt da også overordentligt positivt ud. Halvdelen af
projekterne, syv, blev vurderet som ”fremragende”, fem som ”meget gode” og to som
”gode”. Selvom de 14 udvalgte projekter kun udgør en femtedel af forsøgspuljen, så er
de dog bevis på, at der er kommet nogle overordentligt gode projekter ud af forsøgspuljen.

Samlet vurdering af formidlingen af forsøgspuljens projekter
Det blev allerede tidligt i forsøgspuljens levetid besluttet, at formidlingen af resultaterne
skulle ske i AlmenNets regi. Det var en lykkelig og rigtig beslutning. I de første år frem
til 2014 kom man til forsøgspuljens projekter via en portal på AlmenNets hjemmeside.
Efter 2014 opretholdtes en underside om forsøgspuljen, men projekterne blev også
præsenteret på AlmenNets hjemmeside sammen med AlmenNets egne projekter og
projekterne fra LBF og Realdania. Den samme fælles formidling har fundet sted i den
mundtlige formidling i ERFA-møder, på konferencer og i webinarer. Det har været
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projekternes faglige indhold – ikke finansieringskilden – der har afgjort, hvilke projekter
der skulle med i en given formidlingsaktivitet. Og tilsyneladende har forsøgspuljens
projekter nyt godt af dette. De har været centralt placeret i en meget stor del af AlmenNets
omfattende mundtlige formidlingsindsats.
I formidlingssammenhæng har hjemmesiden en helt central position. Der er da også en
livlig trafik på AlmenNets hjemmeside. Set over en længere periode fra 2014 til 2017 lå
trafikken i gennemsnit på 58 besøg pr. dag – men med meget store udsving fra dag til
dag. I forbindelse med særlige begivenheder (ny udgivelser, konferencer mv.) kunne
trafikken komme helt op på 250-260 daglige besøg. Trafikken på forsøgspuljens
hjemmeside var naturligvis lavere. Historisk lå besøgstallet for 2014 til 2017 på 17 besøg
pr. dag. Opgørelsen for 4. kvartal 2018 viser, at AlmenNets hjemmeside med et
gennemsnitligt besøgstal på 51 nogenlunde holder skansen op til i dag, mens
forsøgspuljens besøgstal i samme kvartal var faldet til gennemsnitligt 9 pr. dag.
Hovedforklaringen er sandsynligvis, at nytilgangen af forsøgspuljeprojekter er stilnet af.
Et interessant, og for forsøgspuljen opløftende fænomen, er, at den gennemsnitlige
besøgstid på forsøgspuljens hjemmeside er på 5½ minut. Det er væsentligt længere end
besøgstiden på AlmenNets hjemmeside, hvor den kun er på godt 1½ minut. Det tyder på,
at de besøgende på forsøgspuljens hjemmeside fordyber sig i projekterne, når de først er
kommet ind på siden.
Hvor det i evalueringen af AlmenNets formidling i 2014 gav mening, at anbefale en
stærkere satsning på mundtlig formidling, er dette ikke længere tilfældet. Den mundtlige
formidling, som forestås af AlmenNets sekretariat i samarbejde med lokale
boligorganisationer, ministeriet, BL, LBF og andre parter som f.eks. Realdania, SBi mv.,
kan næppe gøres bedre. AlmenNets sekretariat har ydet en overordentlig stor indsats i
årene efter 2014. Den har befæstet AlmenNets stilling som det sted, hvor man kan hente
oplysninger om forsøgs- og udviklingsprojekter af interesse for boligsektoren. Ses der på
ERFA møderne, så har der siden slutningen af 2014 været ikke mindre end 1.995
deltagere i alt, og 1.151 deltagere i de møder hvor forsøgspuljens projekter har været på.
I samme tidsrum har der været afholdt 4 store konferencer med sammenlagt 6-700
deltagere. Dertil kommer deltagelse i andres møder og kurser, som også har haft et ganske
betragteligt omfang.

Samlet vurdering af forsøgspuljens projekters gennemslag til
praksis
Det er ofte svært at identificere enkelte årsager til ændringer i praksis såvel generelt som
inden for den almene boligsektor, når der ikke lige er tale om ændret lovgivning, der
fremtvinger ændringer. Ses der på den periode fra 2010 og frem, hvor forsøgspuljen har
været aktiv, har den tydeligste ændring i praksis fundet sted i driften af de almene
boligafdelinger. På det helt generelle plan hænger det sammen med den gennemgribende
digitalisering, som hele samfundet har været igennem, med bedre og hurtigere EDB
systemer, med mere og mere kapable mobiltelefoner, tablets og computere. Men det
hænger også sammen med den omfattende, rettidige projektindsats om effektiv drift, som
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forsøgspuljen har stået for. I både nøglepersons- og fokusgruppeinterviewene blev det
lykkelige sammenfald af skærpede krav fra ministeriets side, nye teknologiske
muligheder og en række forsøgs- og udviklingsprojekter i forsøgspulje regi, fremhævet
som forsøgspuljens mest vellykkede resultat. Og målingerne af trafikken på hjemmesiden
i slutningen af 2018 tyder på, at dette faglige hovedområde fortsat har stor bevågenhed
blandt AlmenNets brugere.
I interviewene blev det dog også påpeget, at forsøgspuljens indsats på de andre faglige
områder også har haft betydning, både i forhold til de mere udviklingsorienterede dele af
sektoren, og ikke mindst i forhold til de rådgivere og konsulenter, der betjener sektoren.
Som det blev sagt: projekterne indgår i den faglige ”fødekæde”, som på sigt kvalificerer
ikke blot konsulenterne, men også de boligorganisationer de betjener. I forlængelse af det
blev der peget på, at en del af projektrapporterne også smitter af i forsknings- og
undervisningsverden. Dér læses og bruges rapporterne, således at næste generation af højt
uddannede ansatte i boligsektoren bliver klogere. Det er næsten umuligt at ”måle” disse
effekter. Men der var blandt alle de interviewede enighed om, at langsigtet
vidensopbygning og opkvalificering af sektoren har stor betydning.

Hvad blev ikke taget op i forsøgspuljen?
I de små ti år forsøgspuljen har fungeret er der sket mange ændringer i den almene sektor.
De vel nok mest dramatiske ændringer har drejet sig om, hvad der skal gøres ved de
udsatte boligområder. På den positive side har det handlet om gennemførelse af
helhedsplaner og store renoveringer, på den negative side om nedrivninger, salg og
tvangsflytning af beboere. Selvom der i perioden siden 2010 har været gennemført ganske
omfattende helhedsplaner for genopretningen af belastede boligområder omfattende
fysiske, sociale og organisatoriske indgreb, så er erfaringerne fra de belastede
boligområder slet ikke berørt i forsøgspuljen. De opnåede erfaringer med både
helhedsgrebene, og med de mere detaljerede dele af helheden f.eks. inden for driften,
kunne ellers være udviklet og tilpasset til såvel ministeriets som sektorens specifikke
behov for viden og udvikling.
Der ud over kan der, i lyset af puljens målsætning om en tilpasning af den almene sektors
boliger til fremtidige boligbehov, peges på den helt åbenlyse mangel på et eller flere
projekter, som systematisk undersøger de fremtidige boligbehov mere bredt. Emnet har
været berørt i forsøgspuljen, men meget snævert. Et par projekter handlede om unges
ønsker til fremtidens ungdomsboliger. Der er flere veje at gå hvis det fremtidige
boligbehov skal tages mere bredt op. En vej er et projekt for fremtidsforskere om
fremtidens boligbehov for nutidige og fremtidige beboere (i den almene sektor). En anden
– og lidt mere jordbunden vej at gå – er at analysere de seneste års udvikling i forskellige
gruppers realiserede boligefterspørgsel og gruppernes boligønsker på f.eks. fem års sigt
både i og uden for den almene boligsektor. En sådan analyse bør sammenholdes med
Center for Bolig og Velfærds analyse fra 2009.
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Endelig blev der i fokusgruppeinterviewene mere konkret peget på, at den lidt forsømte
del af forsøgspuljens målsætning om bygningskonstruktioner, materialer og teknologiske
løsninger ville være interessant at få bedre belyst. Helt konkret blev det foreslået
forsøgsprojekter, hvor der blev satset på at få udviklet og billiggjort dele af boligen, f.eks.
køkkener og toiletter, som er typiske tunge elementer i boligrenoveringerne. Selvom der
har været mange projekter om effektiv drift, blev der i samme sammenhæng efterlyst
forsøg med mere systematiske fælles indkøb og effektiv drift.

Ideer til en ny forsøgspulje
Ovennævnte emner, der ikke blev taget op i forsøgspuljen, kunne det være relevant at
lade indgå i en eventuel ny forsøgspulje. Men andre emner kan også vise sig vigtige at
blive klogere på. I fokusgruppeinterviewene blev det fremhævet, at forsøgspuljens
projektbevillinger på mellem en ½ og en hel million, havde udløst mange ideer til forsøg
og udvikling i de almene boligorganisationer. Disse forsøg, og den udvikling de førte med
sig, ville ikke være blevet realiseret, hvis de ekstra, udefra kommende midler ikke havde
været der. Det var derfor et gennemgående ønske, at der ”altid” var mulighed for at opnå
en støtte på linje med forsøgspuljens, når ideer og behov for forsøg og udvikling opstår i
sektoren. Så den første ide er ganske enkel: viderefør forsøgspuljen i nogenlunde samme
omfang og form i de kommende år evt. med større mulighed for de almene
boligorganisationer til at foreslå/fastlægge forsøgspuljetemaerne. Her ville et tæt
samarbejde med AlmenNets bestyrelse være en oplagt mulighed.
Et yderligere ønske dukkede op i fokusgruppeinterviewene. Det blev det fra flere sider
fremført, at det ville være meget relevant at se mere systematisk på implementeringen af
de bedste projektideer fra den nu realiserede forsøgspulje. Hvad blev taget op i tiden efter
projektafslutningen? Hvordan blev ideerne rullet ud i praksis? Og hvilke mangler var der
ved projekterne? Hvilke behov er der for videreudvikling af ideerne? En sådan ”fase to”
af den nuværende forsøgspulje ville i givet fald kunne give brugbar viden om både
formidling, implementering, læring og udvikling i den almene boligsektor.

Evalueringens metode
Evalueringen har bestået af tre delundersøgelser, som hver især er afrapporterede i
særskilte rapporter, og den sammenfattende analyse og konklusion i nærværende rapport.
I Delundersøgelse A blev alle de projekter fra forsøgspuljen, som ministeriet ønskede
inddraget i evalueringen, gennemgået ud fra de oplysninger om projekterne, der ligger i
projektbiblioteket på AlmenNets hjemmeside. For enkelte projekters vedkommende blev
der indhentet yderligere oplysninger fra ministeriet. Det voldte i flere tilfælde
vanskeligheder at få skabt overensstemmelse mellem ministeriets liste over
forsøgspuljeprojekterne og de rapporter mv., som ligger på AlmenNets hjemmeside. Det
skyldtes, at projekterne ret ofte endte med at få en mere eller mindre ny titel, når de blev
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afsluttet med en rapport. Alle oplysninger om projekterne på hjemmesiden blev læst og
diverse rapporter blev åbnet og skimmet.
I Delundersøgelse B blev 14 udvalgte projekter evalueret mere dybtgående. De
oprindelige ansøgninger og ministeriets tilsagnsbreve blev gennemgået sammen med de
afsluttende rapporter fra projekterne. Der ud over blev projektejerne interviewet enten
telefonisk eller i direkte møder med dem i forbindelse med fokusgruppeinterviewene.
Interviewene handlede om projekternes gennemførelse og deres formidling og om
projektejernes oplevelse af brugen af projekternes resultater i praksis.
I delundersøgelse C blev der indhentet statistik om AlmenNets og forsøgspuljens
hjemmeside. En del af statistikken blev leveret af AlmenNets sekretariat, en anden mere
analytisk del, af konsulentfirmaet appstract. Der ud over leverede AlmenNets sekretariat
både mundtlige og skriftlige oplysninger om afholdte ERFA møder, kurser og
konferencer
samt
webinarer.
Såvel
nøglepersoninterviewene
som
fokusgruppeinterviewene bidrog også til belysning af formidlingen og til vurderingen af
forsøgspuljens gennemslag til praksis.
Den afsluttende sammenfattende analyse og konklusioner er lavet som en redigeret
sammenskrivning af de tre delundersøgelsers resultater.
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Bilag

2010

Bevillings
år

Bilag 1: Projekter fra Den Almene Forsøgspulje der indgår i evalueringen

Bevilliget
støtte
HENSYNSFULD ENERGIRENOVERING Boligselskabet Sjælland
BYGHERREKRAV ENERGIFACADERENOVERING
- AL2Bolig
BOLIGENERGISKOLE - Frederikshavn Boligforening
TRIVSELSSKÆRM - Aalborg/Gentofte Kommuner
FREMTIDENS BADERUM - Århus Kommune
BOLIGER TIL ERHVERV - KAB
UNDER SAMME TAG - Nueva

2011

ALMENBOLIG+ - KAB

EN NY DAGLIGDAG MED IKT - FSB
BEDRE BEBOERDEMOKRATI - Domea
BEBOERES ENERGIADFÆRD Fruehøjgaard+AlmenNet
ENERGIMÆRKNING - AlmenNet+PAB
DYNAMISK VARMEREGNSKAB - Exergi
DE UNGE BEBOERDEMORKATER - BDK

2012

KONKURRENCE OM FREMTIDENS
BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER Arkitektforeningen
DIGITALT FRAFLYTNINGSSYSTEM - Lejerbo

708.813
1.000.000
1.000.000
945.333
750.000
766.524
996.590
1.000.000

986.784
1.000.000
611.094
960.000
913.241
860.000

4.165.299
195.978

Projekt
nummer

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
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KLIMATILPASNING AF BEVARINGSVÆRDIGE
BYGNINGER - KAB
KLIMATILPASNING AF EN ALMEN BYDEL Boligforeningen Østerbo

1.000.000

KLIMATILPASNING OG FORSIKRING Tranemosegård v/BO-VEST

741.633

FREMTIDSSIKRING AF UDEAREALER I
GADEGAVEGÅRD - Domea

768.378

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT - BDK
DRIFTSOPTIMERING MED SMARTPHONE - AAB
ENERGI OG ESCO-FINANSIERING - Kolding

2013

910.875

1.000.000
475.000
757.136

EFFEKTERNE AF DYNAMISK VARMEREGNSKAB DTU

494.258

PROJEKTGRANSKNING I DET ALMENE
BOLIGBYGGERI - SBi

500.000

UDBUD AF BYGGELÅN OG REALKREDITLÅN BDK

148.600

TOTALØKONOMISKE ENERGIRENOVERINGER Grontmij

495.019

VEJLENING TIL ENERGIHANDLINGSPLANER Grontmij

115.739

ENERGIKONFERENCE - tilsagn via BYF
GENHUSNINGSVEJLEDNING TIL AlmenNet - KAB
LIVABILITY(Byggeven.org) - Nueva

44.264
495.111
499.442

Foreningsunderstøttelse i Gellerup – Brabrand
Boligforening

925.000

Frivillighed, engagement og udvikling af gode
fællesarealer – P21

874.992

Campus med kræfter – Frivilligcenter Roskilde
Godsbanen – Aarhus internationale kollegium –
Kollegiekontoret i Aarhus og Arbejdernes
Andelsboligforening
Basisboligen - KAB
Ungdomsboliger for fremtidens unge - Domea
Mød fremtiden – drift og fællesskab i almene
ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder
- fsb

610.000
500.000
850.000
900.000
750.000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Modelprogrammer for fremtidens almene
ungdomsboliger i Aalborg som del af strategisk
vidensbyudvikling – Kuben Management
Samdrift i almene boligafdelinger – billigere drift og
bedre beboerservice - fsb

696.549

Effektivitet og værdiskabelse gennem BIM Bygherreforeningen

950.000

Praksisnetværk – IKT-krav proj. I Bygherreforeningen

500.000

IKT-krav om FM-data proj II - Bygherreforeningen
Totaløkonomimodel i praksis - (Grontmij) SWECO

2014

900.000

500.000
58.125

Energihandlingsplaner - Erfaringer og Inspiration Grontmij

190.206

Målrettet formidling af værktøjet byggeven.org Nuvea

110.294

Guide og ideer til ny brug af fællesfaciliteter Boligforeningen 3B

560.455

Plant et frø for nye fællesskaber - Rambøll
Digital markvandring - Domea
Samdrift tilrettelagt ud fra principper om leanledelse Boligforening. AAB
Tomme almene boliger - Bomidtvest
Fællesarealer i fremtidens ungdomsboliger - Kuben
Management
Inteligente, Digitale Fællesarealer - Kuben afd. Nord
Klimatilpasningskampagne - COWI
Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergitiltag Grontmij
Boliger på landet - EXERGI
Børnedemokrati i almene boligområder - AKB
Rødovre

900.000
748.060
1.000.000
675.000
568.000
975.400
380.000
237.549
495.000
500.000

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Indbrudsforebyggelse - NIRAS
Temadag om energimåling – AlmenNet (BL)
Konference om effektiv drift (BDK og AlmenNet)
“Det mobile udekøkken" - Vibo
Energisparegaranti - Sweco
IKT-formidling og -implementering Bygherreforeningen
Fra fællesrum til fællesskab” - Stine Konradi
Gode uderum 65+” – Nueva
Digitale driftsplaner” – fsb
Digital selvbetjening – Domea
Planlægning og styring - effektiv ejendomsdrift… Domea

2016

Bæredygtige vedligeholdelsesplaner” – Dominia A/S

100.000
80.000
260.000
495.000
300.000
500.000
500.000
910.000
974.586
1.000.000
460.000

Dialogværktøj til prioritering af bæredygtighed –
Boligselskabet Sct. Jørgen

967.160

Digitaliseringscases - strategi værdi og best practise
Bygherreforeningen

450.000

Totaløkonomiske vurderinger - COWI

2017

900.000

Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment
boligbyggeri - Rambøll

490.000

1.000.000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

73
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Bilag 2: Projekter der indgår i delundersøgelse B’s kvalitetsvurdering
Ad. målsætningen: Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring
 Projekt 7: Under samme tag, Nueva, 2011-2012
 Projekt 10: Bedre beboerdemokrati, Domea, 2012-2013
 Projekt 31+46: Byggeven.Org, Nueva, 2013-2014
Ad. målsætningen: Effektiv drift
 Projekt 13+24: Dynamiske varmeregnskaber med fokus på indeklimamålinger,
Exergi, 2012-2014
 Projekt 21: En innovativ vej til effektiv drift, Boligkontoret Danmark, 2013-2015
 Projekt 30: Vejledning i genhusning, KAB, 2013-2015
 Projekt 66: E-drift, fsb, 2016-2017
Ad. målsætningen: Energivenlige boliger, indeklima, klimatilpasning
 Projekt 2: Energifacaderenovering, Al2bolig, 2011-2012
 Projekt 18: Klimatilpasning af en almen bydel, Østerbo, 2013
 Projekt 69: Bæredygtig handlingsplan – BDB-metoden, Dominica A/S, 2016
 Projekt 70: Dialog- og prioriteringsværktøj for bæredygtigt byggeri,
Boligselskabet Sct. Jørgen, 2015-2017
Ad. målsætningen: Arkitektonisk kvalitet
 Projekt 8: Almenbolig+, KAB, (2007)-2016
 Projekt 15: Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger,
Arkitektforeningen, 2013-2014
 Projekt 58: Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse, Niras, 2015
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Bilag 3: Interviewpersoner
Deltagere i fokusgruppeinterviewene
Allan Werge, direktør, Al2Bolig
Anders Fajers, forvaltningskonsulent, Boligkontoret Danmark
Frantz Leitner, projektleder, FAB
Pia Lyngdrup Nedergaard, udviklingschef, ØsterBo
Trine Birk, Aarhus kommune
Julie Jettesdatter Skoven, chefkonsulent, tidl. Domea (nu KAB)
Cecilie Rønnow Eskelund, KAB
Andrea Mortensen, adjunkt, VIA University College
Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening
Lars Engberg, seniorforsker, SBi
Claus Bjørton, kundechef, KAB
Stine Konradi, konsulent, Konradi – livet mellem husene
Caroline Beck, konsulent, Nueva
Nøglepersoninterview
Rolf Andersson, direktør, KAB
Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef, Transport, Bygge- og Boligstyrelsen
Astrid Biering Fonsbøl, sekretariatschef, AlmenNet
Niklas Jarnit, konsulent, AlmenNet
Bent Madsen, direktør, Boligselskabernes Landsforening
Telefoninterview
Caroline Beck, Nueva
Julie Jettesdatter Skoven, tidl. Domea (nu KAB)
Göran Wilke, Exergi
Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark
Trine Trampe, KAB
Mikkel Madsen, fsb
Allan Werge, Al2Bolig
Søren Ahle Hansen, ØsterBo
Zeynel Palamuctu, Dominia A/S
Frank S. Hansen, Niras
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Forord
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i efteråret 2018 ønsket at få evalueret de resultater,
der er opnået med Den Almene Forsøgspulje.
Evalueringen gennemføres i perioden fra oktober 2018 til februar 2019 og er opdelt i tre
delundersøgelser samt en afsluttende sammenfattende analyse og konklusion.
Nærværende rapport omhandler den første delundersøgelse, delundersøgelse A. Den skal
give et generelt overblik over forsøgspuljens resultater: På hvilke områder er puljens
formål blevet opfyldt – og på hvilke er det ikke lykkedes?
De efterfølgende delundersøgelser skal fokusere på henholdsvis kvaliteten af de
gennemførte projekter, delundersøgelse B, og på formidlingen af forsøgspuljens
resultater, delundersøgelse C.

Etableringen af Den Almene Forsøgspulje
Den almene forsøgspulje blev etableret i 2010 med en bevilling på 10 mio. kr. årligt i
årene frem til og med 2013. I 2014 blev forsøgsperioden forlænget med et år, og der blev
afsat yderligere 11 mio. kr. til den. Det gentog sig året efter. Der udover blev der i 2016
overført yderligere 3 mio. uforbrugte kr. fra en anden pulje. I alt har puljen således været
på ca. 65 mio. kr.
Puljens formål fremgår af hjemlen i finansloven til etableringen af Den Almene
Forsøgspulje. Puljen skal udvikle det almene byggeri, så det er bedre tilpasset de
fremtidige boligbehov. Puljens hovedvægt skulle være på fysiske og organisatoriske
forhold i den almene sektor. Udviklingsmålene omfatter:





Behovet for at boligerne er fleksible og mulige at tilpasse fremtidige beboeres
behov
At de er effektive at drive
At de er energivenlige og med godt indeklima og tilpasset klimaændringerne
At de har arkitektonisk kvalitet

Puljens midler kunne således bl.a. anvendes til projekter, hvor der afprøves nye
bygningskonstruktioner, materialer og teknologiske løsninger, både inden for nybyggeri
og inden for renoveringsarbejde, og for forskellige kategorier af boliger. Men puljen var
også åben for mere organisatoriske projekter, som f.eks. handlede om drift og
vedligeholdelse. Puljens projekter måtte ikke blive for ”sociale”, da denne type projekter
snarere hørte hjemme under Satspuljen. Da puljens midler var begrænsede, blev det fra
starten besluttet, at støtten til et projekt normalt ikke skulle kunne overstige 1 mio. kr. Det
betød, at projekterne i alt overvejende grad måtte blive af analyserende og rapporterende
karakter med støtte til intellektuelle ressourcer snare end til egentlige fysiske forsøg.
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Forsøgs- og udviklingspuljer i den almene boligsektor 2010-2018 –
konteksten for forsøgspuljens projekter
Der har i perioden fra 2010 og frem været flere forskellige finansieringskilder til forsøgsog udviklingsprojekter i den almene boligsektor udover Den Almene Forsøgspuljes 65
mio kr. og 89 projekter:





Realdanias Det gode boligliv: 100 mio. kr. – 71 projekter
AlmenNets udviklingsprojekter: 15 mio. kr. – 32 projekter
AlmenNets inspirationskatalog: 104 projekter
Landsbyggefondens innovationspulje: 35 projekter

En væsentlig del af disse projekter ligger tilgængelige på AlmenNets hjemmeside, hvor
der i alt er 261 projekter i november 2018.
Selvom udgangspunktet for de forskellige fonde og puljer har været lidt forskellige, er
der dog ganske mange lighedspunkter mellem dem. Det må ind imellem have været svært
for ansøgere med et ”godt projekt” at beslutte sig til, hvorfra finansieringen skulle søges.
Og på nuværende tidspunkt kan det være tilsvarende svært for brugere af erfaringerne at
finde frem til, hvilke(t) projekt(er), der rummer den mest relevante viden om et givent
emne.

Udmeldte temaer for Den Almene Forsøgspulje
Da bevillingen var blevet givet nedsattes en arbejdsgruppe i ministeriet, som i første
omgang, efter en drøftelse internt i ministeriet, udvalgte de temaer, der blev meldt ud i
2010 (og siden i de efterfølgende år). Tanken med at udmelde nogle temaer var, at
ansøgere kunne tage bestik af dem. Temaerne var så at sige arbejdsgruppens opfindelse
– de var ikke baseret på indmeldinger fra de almene boligorganisationer. Temaerne
fremgår af oversigten i tabel 1.
I tabel 2 vises, hvorledes disse i alt 18 temaudmeldinger knytter sig til de fire
målsætninger for hele forsøgspuljen. Der er en markant forskel på hvilke dele af
målsætningen for forsøgspuljen, der blev omsat til temaudmeldinger og dermed
signalerede, hvor ministeriets hovedinteresse lå. Effektiv drift og Energivenlige boliger,
indeklima og klimatilpasning har tydeligvis ligget de skiftende boligministerier mest på
sinde. Dette til trods, er fordelingen af givne bevillinger og realiserede projekter, ikke helt
entydigt koncentreret om disse to målsætninger – som det fremgår af et senere afsnit i
evalueringen.
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Tabel 1: Udmeldte temaer for Den Almene Forsøgspulje 2010 – 2015
År
2010

Udmeldte temaer
Energirenovering af lejeboliger
Ny teknologi i plejeboliger
Fremtidssikring af utidssvarende almene familieboliger

2011

Energi og totaløkonomi
Effektivisering og byggeprocessen
Fremtidssikring og social bæredygtighed

2012

Klimatilpasning
Innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger
Ustøttede energirenoveringer med beboergaranti (ESCO)
Frivillighed

2013

Fremtidens almene ungdomsboliger – smartere, mindre, billigere?
Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger
Energi

2014

Indeklima i renoverede boliger. Beboeradfærdens betydning og påvirkning af
den, fx gennem nudgingværktøjer og lokal rådgivning (ny viceværtrolle)
Nytænkning af udnyttelse af fællesarealer, herunder tilgængelighed i
perspektiv af brugervenlighed og fællesskab
Effektiv og innovativ drift – og fremtidssikring af byggeriet

2015

Bæredygtige almene bebyggelser
Effektivisering af ejendomsdrift

Ansøgninger og udvælgelse af forsøgspuljens projekter
Den arbejdsgruppe, der havde lavet temaudmeldingerne, behandlede også ansøgningerne,
efter hånden som de kom ind. I praksis var det gruppens sekretær, der modtog og
gennemgik ansøgningerne, og udvalgte projekter til bevilling. Der kom ganske mange
ansøgninger. Der har igennem årene været fire til fem gange flere ansøgninger, end der
er blevet givet bevillinger. I alt er der givet 89 bevillinger. Heraf er 73 projekter
færdiggjort i november 2018. Af disse er 5 projekter atypiske ved at være en
arkitektkonkurrence, en konference eller temadage. Desuden er 4 af projekterne slået
sammen og er blevet til 2. Det betyder, at der er 66 ”almindelige” projekter i evalueringen.
Når bevillingen var givet udsendtes et tilsagnsbrev, som specificerede ministeriets
formelle krav til projektejeren. Der ud over blev projektejeren indkaldt til et møde i
ministeriet, hvor ministeriets krav og forventninger blev gennemgået.
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Tabel 2: Den Almene Forsøgspuljes målsætninger og udmeldte temaer
Målsætning

Udmeldt år

Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring

2010, 2011, 2013

3

Effektiv drift

hvert år
2010 – 2015

7

Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning

hvert år
2010 – 2015

7

Arkitektonisk kvalitet

2014

1

I alt

Antal
udmeldte
temaer

18

Fra ministeriets side var der et ønske om, at projekterne så vidt muligt var forankret i de
almene boligorganisationer – helst således at projektejeren kom der fra. Dette for at sikre,
at resultaterne fra projekterne var af interesse for sektoren. Ministeriet var dog ikke
afvisende overfor projekter drevet af konsulenter og rådgivere – hvilket den gennemførte
projektporteføljes relativt mange konsulentprojekter da også viser. I 35 af de 66 projekter
er projektejeren en boligorganisation, mens det i 31 projekter er en konsulent eller i et par
tilfælde en kommune, der er projektejer. Det skal dog bemærkes, at der i en stor del af de
boligorganisations ejede projekter er tilknyttet en eller flere konsulenter, ligesom der i en
del af de konsulent ejede projekter er tilknyttet en eller flere boligorganisation(er).
Ministeriet har lejlighedsvis selv taget initiativet til at igangsætte projekter enten ved
udlicitering af en opgave eller ved udpegning af en konsulent til løsning af en specifik
opgave.

Gennemførelsen af programmet
Langt hovedparten af de 89 bevilgede projekter er blevet – eller bliver – gennemført. Kun
3 projekter har måtte opgives helt. Det giver en gennemførelsesprocent på 97%. En del
projekter har af forskellige grunde ikke kunnet overholde den aftalte tidsplan. Især
nøglepersoners udskiftning på grund af nyt job, har været en både tids- og
indholdsmæssig belastning for flere projekter. Dette problem er også velkendt i
forbindelse med AlmenNets projektvirksomhed. Ministeriet har ved disse forsinkelser
været langmodig og accepteret udsættelserne af afleveringen.
Bedømt som helhed er en gennemførelsesprocent på 97% meget høj. I lyset af, at der er
tale om en forsøgspulje, skal der være åbenhed overfor projekter, der prøver noget nyt og
dermed usikkert. Det øger risikoen for at et projekt løber ud i sandet. På den anden side
skal der være en hvis sikkerhed for, at et projekt kan gennemføres når der bevilges støtte
til det. Den høje gennemførelsesprocent kan skyldes, at balancen mellem disse hensyn
har tippet til fordel for ”det sikre”, men forklaringen kan også være, at ministeriet har lagt
stor vægt på, at alle projekter – også de delvist mislykkede – afrapporteres.
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Forsøgspuljens projekter og puljens målsætninger
I et tidligere afsnit blev det vist, at de skiftende ministeriers udmeldinger af temaer især
lå inden for to af forsøgspuljens målsætninger: Effektiv drift og Energivenlige boliger,
indeklima og klimatilpasning. Det blev i den forbindelse nævnt, at de igennem årene
realiserede projekter ikke helt fulgte denne fordeling. I tabel 3 vises hvorledes de
realiserede projekter fordeler sig på de fire målsætninger for forsøgspuljen.
Tabel 3: Forsøgspuljens projekter fordelt på puljens målsætninger
Målsætning

Antal realiserede
projekter

Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring

11

Effektiv drift

24

Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning

17

Arkitektonisk kvalitet

14

I alt

66

Ikke så overraskende – når ministeriets temaudmeldingerne tages i betragtning – er der
flest projekter, som handler om Effektiv drift og om Energivenlige boliger, indeklima og
klimatilpasning. Temaudmeldingerne og den efterfølgende udvælgelsesprocedure har
med andre ord virket. Det er mere overraskende, at ikke mindre end 14 projekter hører
hjemme under målsætningen om arkitektonisk kvalitet, hvor der kun var én ministeriel
udmelding i 2014, som kom i nærheden af dette emne. Udmeldingen det år handlede om
fællesarealer – og ikke mere direkte om arkitektonisk kvalitet i byggeriet. De relativt
mange arkitekturprojekter på dette område kan tolkes som en ret stærk interesse for
arkitektonisk kvalitet i den almene sektor. De 11 projekter om beboerbehov, fleksible
boliger og fremtidssikring ligger tættere på og reflekterer ministeriets temaudmeldinger
fra puljens første år.

Antal AlmenNet projekter og forsøgspulje projekter
Forsøgspuljen har fire overordnede målsætninger. Det blev ret tidligt besluttet, at
forsøgspuljens projekter skulle formidles på AlmenNets hjemmeside. I første omgang
blev forsøgspuljens projekter lagt på en separat hjemmeside hos AlmenNet, men siden
blev de præsenteret sammen med projekterne fra de øvrige, samtidige puljer. Der er dog
stadig en særskilt præsentation af forsøgspuljen på AlmenNets hjemmeside, hvor der er
et projektbibliotek med kun forsøgspuljeprojekter. I praksis har formidlingen via
AlmenNet betydet, at forsøgspuljens projekter er blevet indpasset i den kategorisering,
som AlmenNet har valgt at benytte på sin hjemmeside. Denne kategorisering opererer
med 8 temaområder.
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I nedenstående oversigt angives, hvorledes det er valgt, at koble forsøgspuljens fire
målsætninger sammen med AlmenNets otte temaer (forsøgspuljens målsætninger er
anført med fed skrift, AlmenNets temaer med kursiv):





Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring (herunder projekter fra
AlmenNet temaerne: Beboerinddragelse og Helhedsplaner & fremtidsanalyser)
Effektiv drift (herunder projekter fra AlmenNet temaerne: Effektiv drift, IT &
teknologi og Projektledelse & forandring)
Energivenlige boliger, godt indeklima og tilpasset klimaændringer (herunder
projekter fra AlmenNet temaet: Energi, klima & miljø)
Arkitektonisk kvalitet (herunder projekter fra AlmenNet temaerne: Arkitektur
& bygningskultur og Fællesarealer & tryghed)

I nedenstående tabel 4 vises i første spalte, hvorledes den samlede projektportefølje på
AlmenNets hjemmeside fordeler sig på henholdsvis forsøgspuljens overordnede
målsætninger (med fed), dels på de temaer der findes på AlmenNets hjemmeside (med
kursiv). I anden spalte er det alene forsøgspuljens projekter, der er fordelt på henholdsvis
forsøgspuljens målsætninger og AlmenNets temaer.
Oversigten i tabel 4 viser, at fordelingen af forsøgspuljens projekter ikke afviger markant
fra periodens samlede projektportefølje på AlmenNets hjemmeside. Der er dog nogle få
undtagelser.
Forsøgspuljens projekter har i dobbelt så stor udstrækning som den samlede
projektmængde været placeret under målsætningen Effektiv drift med undertemaerne
Effektiv drift, IT & teknologi og Projektledelse og forandring. At der er så relativt mange
forsøgspuljeprojekter, der handler om effektiv drift, svarer godt overens med, at netop
dette tema – i lidt forskellig udformning – blev udmeldt fra ministeriets side i alle årene
fra 2010 til 2015. Lidt overraskende forekommer hverken begrebet IT eller teknologi i
ministeriets udmeldinger på trods af den massive samfundsmæssige opmærksomhed om
den informationsteknologiske udvikling i forsøgsperioden. Men teknologi nævnes dog
eksplicit i forsøgspuljens overordnede formålsbeskrivelse. Så måske det er med til at
forklarer, at digitaliserings- og informationsteknologiprojekter er så relativt hyppigt
forekommende i forsøgspuljeregi.
Forsøgspuljens projekter har til gengæld været væsentligt mindre repræsenterede under
målsætningen Arkitektonisk kvalitet med undertemaerne Arkitektur & bygningskultur og
Fællesarealer & tryghed end projekterne i den samlede projektmasse på AlmenNets
hjemmeside. Arkitektur & bygningskultur projekter udgør 25% af den samlede
projektmasse, mod (kun) 8% af forsøgspuljens projekter. Mængden af arkitekturprojekter
i den samlede projektmasse viser, at interessen for dette emne er stor i den almene
boligsektor. Så forklaringen på de relativt få arkitekturprojekter i forsøgspuljen afspejler
formentlig enten fraværet af begrebet arkitektur i ministeriets temaudmeldinger – eller
måske en mere generel oplevelse af manglende interesse for arkitektur og bygningskultur
i periodens boligpolitik. Når der dette til trods er pænt mange forsøgspuljeprojekter
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knyttet til målsætningen om Arkitektonisk kvalitet skyldes det især de 9
forsøgspuljeprojekter om Fællesarealer og tryghed – et tema, der blev udmeldt i 2014.
Tabel 4: Alle AlmenNets projekter og forsøgspuljens projekter fordelt på forsøgspuljens målsætning
og på AlmenNets temaer
Målsætning

Projekter

Forsøgspulje projekter

I alt / %

I alt / %

35 / 14%

11 / 17%

Beboerinddragelse

20 / 8%

8 / 12%

Helhedsplaner & fremtidsanalyser

15 / 6%

3 / 5%

55 / 21%

24 / 36%

Effektiv drift

16 / 6%

8 / 12%

IT & teknologi

22 / 8%

12 / 18%

Projektledelse & forandring

17 / 7%

4 / 6%

61 / 23%

17 / 26%

61 / 23%

17 / 26%

110/ 42%

14 / 21%

Arkitektur & bygningskultur

65 / 25%

5 / 8%

Fællesarealer & tryghed

45 / 17%

9 / 14%

261 / 100%

66 / 100%

AlmenNet tema
Beboer behov, fleksible boliger,
fremtidssikring

Effektiv drift

Energivenlige boliger, indeklima,
klimatilpasning
Energi, klima & miljø

Arkitektonisk kvalitet

I alt

Den udbetalte støtte til forsøgspuljens projekter
Hvorledes fordeler de samlede projektudgifter og den udbetalte støtte sig på
forsøgspuljens projekter indenfor forsøgspuljens fire målsætninger? Svaret fremgår af
tabel 5.
De samlede afholdte udgifter til forsøgspuljens 66 projekter beløber sig til 67.164.000 kr.,
heraf udgør de udbetalte støttemidler 46.277.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig
støtteprocent på 69%. Oven i dette kommer bevillinger på 4.769.000 kr. til 5 atypiske
projekter (arkitektkonkurrence, konferencer, temadage og kampagner). Der er således i
alt udbetalt 51.046.000 kr. i støtte. Der ud over er der bevilget 11 mio. kr. til 16 endnu
ikke afsluttede projekter, som ikke indgår i nærværende evaluering, og der er ca. 3 mio.
kr. i uforbrugte midler. Puljen er således i alt på 65 mio. kr.
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Tabel 5: Afholdte udgifter og udbetalt støtte til forsøgspuljens projekter
Målsætning

Antal
støtte
projekter

Afholdte
Udgifter
(t.Kr)

Udbetalt
Støtte
(t.Kr)

Støtte
%

Beboer behov, fleksible boliger og
fremtidssikring

11

11.029

8.061

73

Effektiv drift

24

28.174

18.359

65

Energivenlige boliger, indeklima og
klimatilpasning

17

13.159

10.199

78

Arkitektonisk kvalitet

14

14.802

9.658

65

Almindelige projekter i alt

66

67.164

46.277

69

Atypiske projekter

5

4.769

Alle projekter i alt

71

51.046

Fordelt på de fire målsætninger viser det sig ikke så overraskende, at Effektiv drift både
har haft de største samlede projektudgifter på 28.174.000 kr. og også har modtaget de
fleste støtte kroner 18.359.000 kr. Men ses der på hvor stor en andel støtten udgør af de
samlede udgifter, så viser det sig, at støtteprocenten på 65% inden for dette område er den
laveste af de fire områder. Den højeste støtteprocent på 78% findes indenfor området
Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. Her har de samlede projektudgifter
været på 13.159.000 kr. og støtten på 10.199.000 kr.
Effektiv drift og Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning er fra ministeriets
side de højest prioriterede områder i forsøgspulje sammenhængen. Det harmonere godt
med, at disse to målsætningsområder til sammen har fået 62% af den samlede
projektstøtte.

Hvordan belyser forsøgspuljens projekter de fire målsætninger?
I dette afsnit gennemgås det, hvorledes de gennemførte forsøgspulje projekter belyser de
fire ministerielle målsætninger.
Målsætning: Beboerbehov, fleksible boliger og fremtidssikring
Der er gennemført 11 projekter relateret til målsætningen om Beboerbehov, fleksible
boliger og fremtidssikring. Der har været afholdt samlede projektudgifter på 11.029.000
kr. og er givet støtte på i alt 8.061.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig støtteprocent
på 73%.
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Fra ministeriets side var der temaudmeldinger inden for dette område i 2010 og 2011 om
fremtidssikring af almene boliger, og i 2013 om fremtidens almene ungdomsboliger.
Hvilke behov og ønsker vil fremtidens beboere have til boligerne i den almene boligsektor
er et helt centralt spørgsmål, at få besvaret for de almene boligorganisationer. Men kun et
enkelt projekt (7) tager dette emne op. Projektets hovedbudskab baseret på interview er,
at de mange nye familie- og samlivsformer stiller krav til en fysisk omdisponering af
ældre boligafdelingers mange relativt små lejligheder. Det kunne være forventet, at der
blev udtrykt ønske om nogle større (sammenlagte) boliger. Men i stedet giver
interviewene det lidt overraskende indtryk, at der især er behov for etablering af store
”dele-boliger” (mini-kollektiver) og nye fællesrum til specielle aktiviteter (fester, musik,
gæster mv.). Projektet omfatter ikke erfaringer med gennemførelsen af sådanne fysiske
forandringer – hvilket nok er en nødvendig test, før anbefalingerne rulles ud i større skala.
En undersøgelse af unge menneskers ønsker til fremtidens almene ungdomsbolig (39) når
nærmest til det modsatte resultat: der er ingen særlige ønsker om fælles lokaler, men et
stærk ønske om en egen selvstændig bolig blandt de unge.
En række projekter handler om beboerdemokratiet (10) og beboerinddragelse i egen
afdelings drift og vedligeholdelse (33) og (48). Der gives praktiske, gode råd bl.a. at
friarealprojekter er særligt velegnede til at aktivere og involvere beboerne. Lidt
overraskende omtales de elektroniske mediers muligheder ikke i disse projekter. De
benyttes derimod i høj grad i forbindelse med projektet Byggeven.org (31), som er en
hjemmeside med et helt overvældende antal links, der kan hjælpe afdelingsbestyrelser,
som skal i gang med en renoveringssag. Den noget komplekse hjemmeside understøttes
af et forbilledligt fint AlmenHæfte med samme tema (46). Et særligt projekt retter sig
mod inddragelsen af børnene i beboerdemokratiet (57) med det direkte formål, at få
reduceret hærværket i afdelingen, og det indirekte formål, at opnå kontakt til forældrene.
Begge formål blev opnået, og erfaringerne blev samlet i et fint inspirationshæfte. Et
beslægtet projekt rettede sig mod inddragelse af de unge 18-34 årige i beboerdemokratiet
(14). Erfaringsmæssigt er det op ad bakke, at få de unge med i de beboerdemokratiske
processer. Baseret på de unges egne udsagn, går vejen til en øget deltagelse via mere
fleksible mødeformer, interessebaseret deltagelse og muligheder for personlig udvikling.
Desværre rummer projektet ikke en afprøvning af anbefalingerne. Der kan være langt fra
ønsker og forslag til ændret praksis.
Helt aktuelt (i 2018) handler ghetto-planen blandt andet om en form for fremtidssikring
af de almene boligområder i ghetto-områderne gennem salg af almene boliger til andelseller ejerboliger. Det har forsøgspuljen overraskende nok slet ingen projekter om –
selvom problematikken har været drøftet intensivt både inden for sektoren og i den
bredere politiske og samfundsmæssige debat igennem mange år. Men forsøgspuljen har
et ”skævt” projekt om det modsatte (56): hvorledes man kan omdanne private ejerboliger
til almene lejeboliger. Projektet tager især sigte på de udkantsområder, hvor ejerboligerne
er billige og/eller usælgelige. Projektet undersøger de arkitektoniske, de
lovgivningsmæssige og de finansielle sider af en sådan transformation af boliger fra
utidssvarende ejerboliger til tidssvarende, velisolerede lejeboliger på en meget grundig
måde. Men ved præsentationen af de forskellige teoretiske muligheder for den lokale
borgmester, fik projektet et ”dødsstød”, da han udtalte, at det ikke vil kunne nyde fremme
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af økonomiske og politiske grunde. Det er da også mere end svært at forstå, hvorfor den
almene sektor skal agere nødhjælper overfor den private ejerboligsektor.
Målsætning: Effektiv drift
Der er i alt 24 projekter, som er relaterede til denne målsætning. Der har til disse projekter
været afholdt samlede projektudgifter på 28.174.000 kr., hvoraf støttemidlerne udgør
18.359.000 kr. Støtteprocenten er således på 65%.
Effektiv drift optræder som begreb i ministeriets temaudmeldinger i 2012, 2013, 2014 og
2015. Det beslægtede tema: Projektledelse og forandring meldes ikke ud på noget
tidspunkt, mens IT og teknologi er med i 2010 – om end i en lidt snæver form: Ny
teknologi i plejeboliger.
Effektivisering af driften har været meget højt prioriteret af de almene boligorganisationer
igennem hele perioden fra 2010 til 2018, og temaet fik et yderligere boost, da
Finansministeriet, Boligministeriet, KL og BL i 2014 indgik en aftale om at prioritere en
effektivisering af driften i de almene boligorganisationer. Sigtet med effektiviseringen,
og de deraf følgende besparelser på driften, var at nedbringe huslejen i den almene sektor
– og dermed de offentlige udgifter til boligstøtte.
Effektivisering af driften har i forsøgspulje sammenhæng været taget op under to
forskellige hovedoverskrifter: digitalisering og samdrift.
Den væsentligste projektindsats handler om digitalisering. Ikke mindre end 6 projekter
beskæftiger sig med digitalisering af den generelle drift og vedligeholdelse (9), (22), (4243), (63), (68) og (71). Der er lidt forskellige afgrænsninger af, hvor meget af driften der
er med, og lidt forskellige tilgange til digitaliseringen. Men der er også et ganske
betydeligt overlap mellem projekterne. Det rejser spørgsmålet, om de 6 projekter i
tilstrækkeligt omfang bygger oven på hinanden, eller (og sådan ser det umiddelbart ud)
om der snarere er tale om, at næsten ens erfaringer gøres parallelt i forskellige
boligorganisationer på næsten samme tidspunkt. Hvis man dertil lægger rækken af
projekter i AlmenNet regi uden for forsøgspuljen, som i samme periode også handler om
udviklingen af digitaliseret drift og vedligeholdelse, så er indtrykket, at et samlet overblik
og en koordinering af indsatserne har været savnet. Der er yderligere en række projekter,
som handler om digitalisering indenfor mere specielle sider af driften. Der er et projekt
om digitalisering af markvandringen (49), et om fraflytning (16), et om tilstandsvurdering
(41), et om varmeregnskaber (13) og et om genhusning (30). I sidstnævnte projekt (30)
supplerer den trykte vejledning og de tilknyttede digitale skabeloner og eksempler på
hjemmesiden hinanden på fornem vis. (Da jeg evaluerede projektet i 2015 omtalte jeg
resultatet som genhusningens ”Børge Høilund bog om beboerdemokratiet”. Større ros kan
ikke gives.) Yderligere et par projekter ser på mulighederne for at anvende mobiltelefonen
som rapporterings- og styringsredskab, hvor ejendomsfunktionærer i marken på den ene
side løbende indberetter, hvor de er og hvad de laver, på den anden side styres hen til nye
(akutte) opgaver. Det handler projekterne (66) og (67) om. Denne tætte overvågning
bruges til en bedre planlægning af den samlede arbejdsindsats i driften. Kombineret med
en overgang til samdrift betyder overvågningen af tidsforbruget på de forskellige
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arbejdsopgaver, at der blandt andet kan laves retvisende faktureringer af driftspersonalets
indsats for de forskellige afdelinger, der er med i samdriften. Overraskende nok
rapporteres der ikke meget om modstand fra ejendomsfunktionærerne i marken, som med
denne teknologi kan overvåges i hidtil uset omfang.
Det andet hovedtema i forbindelse med effektiv drift er samdrift, hvor flere
boligafdelinger sammenlægger og koordinere driftsopgaver. Det har en række
boligorganisationer gennemført forsøg med – eller implementeret. Samdrift mødte
modstand fra både driftspersonalet og beboerne ved introduktionen, men slog dog hurtigt
igennem på grund af de både økonomiske og driftsmæssige fordele, der kunne opnås. 3
meget gode projekter (21), (40) og (50) tager dette emne op set fra forskellige
perspektiver: driftsledelsens, ejendomsfunktionærernes og beboernes. Især er der grund
til at fremhæve projekt (21) En innovativ vej til effektiv drift, som på fornemste vis
formidler sine resultater både i form af en bog, en vejledning og et AlmenHæfte.
I to projekter ses på en helt anden side af driftsopgaverne for en boligorganisation, nemlig
de forskellige udbudsforretninger, man lejlighedsvis skal igennem. I det ene (73) samlede
et konsulentfirma, Rambøll, erfaringerne fra 18 forskellige boligselskaber med
udbudsforretningerne i forbindelse med både nybyggeri og renovering. De indsamlede
erfaringer blev analyseret og vurderet, og på det grundlag blev der udarbejdet to
udmærkede vejledninger, en om udbud ved nybyggeri og en om udbud ved renovering. I
et andet ”udbudsprojekt” (26) var det et boligselskab, Boligkontoret Danmark, der
sammen med et advokatfirma, Bech-Bruun, udarbejdede nogle skabeloner og et regneark,
som alle boligselskaber kan bruge i forbindelse med udbud af finansielle ydelser. Begge
projekter er formentligt nyttige for boligselskaberne – men forekommer lidt perifere i
forhold til forsøgspuljens generelle målsætning om at udvikle det almene byggeri så det
passer til de fremtidige boligbehov.
Endelig er der et par temmelig ”skæve” projekter. De må begge ses som respons på
ministeriets temaudmelding om ny teknologi i plejeboliger fra 2010. Så de er i en hvis
grad selvforskyldte. Det ene (5) handler om indretningen af mindre baderum i
plejeboliger. Projektet når sit mål, at udvikle prototyper af et kombineret WC, håndvask
og bruser. God og nyttig teknologiudvikling – men lidt ved siden af hovedparten af
forsøgspuljens projekter. Det samme kan siges om projekt (4), hvor der udvikles og
afprøves en ”trivselsskærm”, som skal gøre beboerne på et ældreplejecenter i stand til at
føre deres egen kalender, at følge med i plejecentrets kalender og kostplan, at overskue
underholdningstilbud, samt at regulere lys og varme i boligen. På baggrund af 4
forsøgspersoners erfaringer konkluderes, at denne ”trivselsskærm” har fremtiden for sig.
Det må siges at være en dristig konklusion.
Målsætning: Energivenlig boliger, indeklima og klimatilpasning
Der er i alt 17 projekter, som er relaterede til denne målsætning. Der har til disse projekter
været afholdt samlede projektudgifter på 13.159.000 kr., hvoraf støtten fra forsøgspuljen
har udgjort 10.199.000 kr., svarende til 78% af de samlede udgifter.
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Energi(besparelse) indgik i ministeriets temaudmeldinger hvert af årene 2010 – 2013,
mens indeklima i renoverede boliger blev udmeldt som tema i 2014 og bæredygtighed
kom med i 2015.
Tre af energiprojekterne er hovedsageligt af fysisk, bygningsmæssig karakter. To af disse
fysiske projekter (1) og (17) analyserer, hvorledes energirenoveringer af ældre
bebyggelser kan gennemføres under hensyntagen til den arkitektoniske arv, hvilket ikke
altid er så let. De to projekter kommer med hver sit bud på løsningen af denne opgave. Et
projekt (2) beskriver meget specifikt, hvorledes Sydjyllandsplanens (et meget anvendt
industrialiseret elementbyggeri fra sidst i 1960erne) mange næsten ens karreer kan
renoveres og energiforbedres rationelt og industrielt. Et meget praktisk orienteret projekt.
To af energiprojekterne handler om, hvorledes man kan lave energihandlingsplaner. Mest
elementært – så forenklet at det næsten er banalt – er resultatet af et projekt udført af
konsulentfirmaet Grontmij (28). Der er udarbejdet en 14 siders guide til almene
bygherrer, som skridt for skridt i ret generelle vendinger fortæller, hvad der skal gøres.
Da ministeriet i 2015 udsendte den udarbejde guide skrev det et følgebrev på 3 sider, som
kort og præcist opsummerede, hvad der skal til at udarbejde en energihandlingsplan.
Følgebrevet er faktisk mere operationelt end guiden. Et næsten samtidigt projekt (45) blev
udført af konsulentfirmaet Sweco (som senere blev slået sammen med Grontmij). Dette
projekt analyserede tre cases og mundede også ud i en guide, som desværre er lige så
forenklet som Grontmij’s.
Et tidligt projekt fra 2011 stillede det helt centrale spørgsmål, om man overhovedet kan
regne sig frem til energibesparelserne i forbindelse med energirenoveringsprojekter.
Svaret var, at de forventede – eller lovede – besparelser langt fra holdt stik. I stedet for
besparelser på 51% i et casestudie blev der kun opnået 36%. Et senere projekt fra 2018
(62) undersøgte den Energisparegarantimodel ministeriet anbefalede og konkluderer
noget nedslående, at modellen ikke virker i praksis. Som alternativ anbefaler projektet
lidt mindre ambitiøse og mere specifikke performancetest og funktionsafprøvninger.
Disse to projekter rummer således begge en advarsel om, at planlagte og garanterede
besparelser ikke altid opnås i den virkelige verden.
Den økonomiske side af energitemaet kom i perioden til at handle om ”totaløkonomi
modeller og –beregninger”. I totaløkonomimodellerne knyttes der kroner og øre til
energiindsatserne. I et projekt fra 2014 (44) udvikles en guide til brug af en
totaløkonomimodel. Det er igen konsulentfirmaerne Sweco og Grontmij, der er på spil
her. I et senere projekt fra 2015 (27) tester Grontmij, om modellens beregninger holder,
og ender med det lidt nedslående svar, at det gør de kun delvist. Samme uforudsigelighed
som ved modelberegningerne af energigevinsterne ved renoveringer er på spil her. I en
senere status om de nugældende totaløkonomimodeller undersøgte COWI i et projekt fra
2018 (72), hvorledes en lang række boligorganisationer vurderer Landsbyggefondens
meget anvendte totaløkonomimodel (LBF-modellen). Denne model er relativ enkelt
bygget op med tre hovedparametre: tag, facade og vinduer. Den vurderes til at være god
og brugbar. Dens svaghed er imidlertid dens enkelhed. En langt mere kompleks
totaløkonomisk model (LCCbyg-modellen) er udviklet af SBi. Den tager højde for flere
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forskellige forhold ved et givent renoverings- eller byggeprojekt, men i COWI projektet
vurderes det, at den er for kompliceret at anvende i sin nuværende udformning.
Trods den erkendte betydning af indeklimaet for beboernes trivsel og helbred, og trods
temaudmeldingen fra 2014 om indeklimaet, så er der ingen projekter, som koncentrerer
sig om dette emne. Det indgår dog som en parameter i forbindelse med en undersøgelse
(11) af, i hvilken grad og med hvilken effekt beboernes energiadfærd kan påvirkes ved at
de løbende kan overvåge og regulere energiforbrug og forskellige indeklimaforhold i
egen bolig ved brug af en tablet. Svaret var, at overvågningsmuligheden ikke sænkede
energiforbruget og desværre heller ikke forbedrede indeklimaet nævneværdigt.
Målrettede kampagner viste sig at have en lidt større – men kortvarig – effekt.
Klimatilpasning – og bæredygtighed – har ikke, trods den hastigt stigende både politiske
og samfundsmæssige opmærksomhed, været et stort tema i forsøgspuljen. Men der er dog
nogle interessante projekter i puljen som kommer ind på dette. Et handler om
oversvømmelsessikring af en hel bydel i Vejle (18), hvor der udvikles en række gode,
konkrete og generelt anvendelige løsninger. De er dog ikke så meget anderledes end de
rigtigt mange LAR-projekter, som har været produceret i andet regi. I et andet projekt
(69) udvikler et ingeniørfirma, Dominia A/S, en såkaldt BDB-model for indarbejdelsen
af bæredygtige løsninger i boligafdelingers langtidsvedligeholdelsesbudgetter. Modellen
skaber et fint overblik over, hvorledes bæredygtige tiltag kan lægges ind i drift- og
vedligeholdelsesbudgetterne for de kommende 10 år. Modellen virker særdeles
overbevisende. Et andet projekt anviser en anden prioriteringsmetode, hvor et brætspil (a
la Matador) koblet med et Excel regneark, giver en afdelingsbestyrelse mulighed for at
overskue konsekvenserne af at vælge den ene eller den anden (bæredygtige) løsning i
forbindelse med en klimaindsats i afdelingen. Denne model er knapt så overbevisende,
da det virker som om, at det er ganske krævende at finde ud af de vanskelige ”spilleregler”
i brætspillet.
Målsætning: Arkitektonisk kvalitet
Der er i alt 14 projekter knyttet til målsætningen om arkitektonisk kvalitet. Der har været
afholdt samlede projektudgifter på 14.802.000 kr. og er givet støtte på 9.658.000 kr. til
de 14 projekter. Det giver en gennemsnitlig støtteprocent på 65%.
Der har ikke været nogle temaudmeldinger om sikringen af arkitektonisk kvalitet, og kun
én temaudmelding som kommer i retning af denne overordnede målsætning. Denne enlige
svale kom i 2014 og handlede om nytænkning i forbindelse med fællesarealer.
I overensstemmelse med de manglende temaudmeldinger er der ingen af forsøgspuljens
projekter, der handler om arkitektonisk kvalitet forstået som den synlige,
bygningsmæssige arkitektur. Der er heller ingen projekter, som handler om
bygningskultur. I praksis er emnet eller emnerne af stor betydning for den almene
boligsektor – og har altid været det. Det ses bl.a. af at ikke mindre end 25% af det samlede
antal forsøgs- og udviklingsprojekter, som findes på AlmenNets hjemmeside, handler om
arkitektur og bygningskultur. Havde der været en temaudmelding om disse emner ville
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der givet være indkommet projekter herom, og det ville have været med til at understrege
betydningen af god arkitektur når der bygges eller renoveres i den almene boligsektor.
Den manglende opmærksomhed fra statens/ministeriets side kan nemt blive taget som
udtryk for manglende interesse for de arkitektoniske løsninger. Det skal dog bemærkes,
at ministeriet i 2013 udskrev en arkitektkonkurrence om Fremtidens bæredygtige almene
bolig (15), som i foråret 2014 resulterede i en række visionære forslag til bæredygtige
henholdsvis tæt-lave og etageboliger. To af byggerierne er ydermere blevet opført i
henholdsvis Seest ved Kolding og Lisbjerg ved Aarhus. Selvom arkitektkonkurrencen
således var en enlig svale, så markerede størrelsen af den ministeriel støtte til
arkitektkonkurrencen på 4.165.000 kr., at emnet dog blev tillagt en hvis betydning i
forsøgspuljesammenhængen (se mere om Arkitektkonkurrencen nedenfor).
Det dominerende tema for projekterne under denne målsætning var betydningen,
udformningen og brugen af bygningers fælleslokaler og indendørs fællesarealer. Ikke
mindre end fem projekter omhandler dette emne. To projekter (47) og (64) undersøger
nutidige beboeres brug af og behov for fælleslokaler, og ender med en række empirisk
belagte anbefalinger. Et tredje projekt (53) beskæftiger sig med fremtidens fælleslokaler
ud fra en vision om, at et ”digitalt 3D rum” er en løsning, som kan bringe beboerne
sammen. Temmelig overraskende foreslås det, at dette futuristiske/visionære rum tages i
brug i fremtidens plejehjem. Man må håbe, at visiteringen af beboere til disse fremtidige
plejehjem åbner for noget stærkere og mere velfungerende beboere, end dem der kommer
ind på nutidens plejehjem!
Et andet tema af stor betydning for nutidens almene boligbyggeri er bestræbelserne på at
billiggøre byggeriet. Det blev taget op i et projekt om Almenbolig+ (8), som knyttede sig
til et allerede igangværende udviklingsprojekt i KAB regi. Forsøgspuljens bidrag støttede
en SBi-evaluering af Almenbolig+ forsøgsbyggerierne og gik også til udarbejdelsen af en
bog og en folder i KAB regi. Evalueringen er positiv – og bog+folder er en lækker
præsentation af ideen om billigere almene boliger i form af Almenbolig+. Mens dette
KAB projekt handler om billigere almene familieboliger, så er der ikke mindre end 3
projekter, som handler om bl.a. udformningen og udstyret, samt ikke mindst billiggørelse
af fremtidens ungdomsboliger (35), (36) og (37).
Endelig er der to meget forskellige projekter om tryghed i boligområderne. Det ene
handler om indbrudsforebyggelse (58) og resulterer i en grundig og praktisk
”værktøjskasse”, hvori der er en lang række ideer til, hvorledes man forebygger indbrud
i et boligområde og i den enkelte bolig. Det andet projekt (20) ser på, hvorledes en
omdisponering af friarealer skaber bedre overskuelighed og dermed tryghed samtidigt
med, at der sikres mod fremtidige oversvømmelser i området. Dette projekt slår således
to fluer med et smæk.
Under nærværende målsætning findes også to ”skæve” projekter. Det ene handler om
byseniorer, dvs. 65+ årige der flytter til eller bor i byen (65). Hvilke fælles rum og
faciliteter i byen bruger de? Ud fra en spørgeskemaundersøgelse og 17 kvalitative
interview opstilles en meget lang liste over, hvilke fælles mødesteder, uderum mv., som
ældre sætter pris på. Projektet rummer imidlertid ikke en afprøvning af, om de ældre rent
faktisk bruger disse faciliteter (hvis de findes). Det er unægtelig en svaghed, da det gang
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på gang har vist sig, at et er at ønske sig noget, noget andet er rent faktisk at bruge det.
Det andet skæve projekt er mere spøjst. Det handler om udviklingen af et mobilt
udekøkken (61). Det er et lille projekt med et budget på blot 260.000 kr., som består af
fem forskellige ideer udført af elever fra KADKs afdeling for bygningskunst og design.
Kun et af projekterne endte med ét reelt mobilt udekøkken, der har visse lighedstræk med
Storm P.’s interessante mekaniske opfindelser. Det blev under passende opmærksomhed
trillet rundt i bebyggelsen Nivåhøj i sommeren 2016 til lokale spisearrangementer. Men
trods det sympatiske ved projektet rejser det dog spørgsmålet, om det egentlig hører
hjemme i ministeriets forsøgspulje til udvikling af byggeriet?

Anderledes projekter i forsøgspuljen
Arkitektkonkurrence
Der er en lang tradition for, at benytte arkitektkonkurrencer til at udvikle nye former for
byggeri. I forsøgspulje sammenhængen er dette instrument blevet benyttet én gang med
en bevilling til Arkitektforeningen i 2012 til afholdelse af en konkurrence om fremtidens
bæredygtige almene boliger i form af Demonstrationsbyggerier i Seest og Lisbjerg. Den
samlede støtte endte med at være 4.165.000 kr., så her dispenseredes fra det generelle
princip om ikke at yde mere end max. 1 mio. kr. i støtte pr. projekt.
I konkurrencen, der blev udskrevet i august 2013, skulle der udvikles forslag til et
bæredygtigt tæt-lav byggeri i Seest ved Kolding og et bæredygtigt tæt-højt byggeri i
Lisbjerg ved Aarhus. Byggerierne skulle overholde kravene i DGNB (Deutsches
Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) som de er formuleret af DK-GBC (Green Building
Council, Denmark), dvs. være miljømæssige, økonomiske og socialt bæredygtige. I
konkurrenceprogrammet indgår to mere generelle artikler om henholdsvis almene
bebyggelser som omdrejningspunkt for udviklingen af dansk arkitektur skrevet af Claus
Bech-Danielsen og om almene bebyggelser som sociale fællesskaber skrevet af Nicolai
Carlberg. Begge disse artikler er fine erfaringsopsamlinger af almen interesse.
Der indkom 60 forslag i november 2013. Dommerkomiteen udvalgte 6 vinderforslag, som
blev inviteret til at arbejde videre med deres forslag i en anden etape af konkurrencen.
Der ud over blev der lavet 7 indkøb af projekter med inspiration til kommende byggerier.
De 6 vinderforslag blev i videre bearbejdet form afleveret i april 2014 og konkurrencens
to vindere blev udpeget i juni samme år. Vinderne var Dissing + Weitling Architectur
med et tæt-lav projekt for Seest, og Vandkunsten med et tæt-højt projekt for Lisbjerg.
Bedømt ud fra dommerbetænkningen er der tale om to meget spændende projekter, som
– sammen med de 4 andre projekter der også deltog i anden etape og de syv indkøb fra
første etape – har samlet og vist mange gode ideer til et fremtidigt bæredygtigt byggeri.
(Begge byggerier er efterfølgende blevet opført – men bedømmelsen af de realiserede
byggerier ligger uden for nærværende delanalyse A). Arkitektkonkurrencen har således
nået sit umiddelbare mål: at vise gode og realiserbare eksempler på, hvorledes skærpede
bæredygtighedskrav kan overholdes i alment boligbyggeri. Det er et mere åbent
spørgsmål om arkitektkonkurrencer har mere brede og langvarige effekter. Men i og med
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at denne konkurrences byggerier efterfølgende blev opført, så er sandsynligheden for en
afsmittende læringseffekt stærkt forøget.
Konferencer
AlmenNet har afholdt årlige konferencer hvert år siden 2012. De fleste har været
selvfinansierende, men to gange har ministeriet ydet tilskud gennem forsøgspuljen. I 2013
hvor temaet var Bæredygtige almene boliger (29). Ved denne konference præsenteredes
to forsøgspuljeprojekter (1) og (6). Den anden gang var i 2015, hvor temaet for
konferencen var En innovativ vej til effektiv drift (60). Her præsenteredes
forsøgspuljeprojektet med samme titel (21). Også ved de fire ikke-støttede AlmenNet
konferencer har forsøgspuljeprojekter været på programmet. Konferencerne plejer at
samle omkring 100 deltagere og er således en god anledning til at formidle bl.a.
forsøgspuljens resultater.
Temadage
En anden lignende formidlingsform er temadage, som afholdes af BL i Boligselskabernes
Hus. Deltagelse i disse temadage er gratis, og der kommer normalt 80-90 deltagere
(lokalet sætter grænsen for deltagerantallet der). I 2015 handlede en af disse temadage
om energimåling, adfærd og indeklima. Temadagen og et opfølgende AlmenHæfte med
et samlet overblik over de aktuelle forsøgsprojekter vedrørende dette tema blev støttet
med en bevilling fra forsøgspuljen (59). Både temadagen og AlmenHæftet var meget
vellykkede. Forsøgspuljeprojekter har i øvrigt været på programmet ved de fleste
temadage. Temadagene giver en god mulighed for at formidle og skabe opmærksomhed
om projekterne.
Kampagne
Konsulentfirmaet COWI fik i 2014 380.000 kr. fra forsøgspuljen til at gennemføre en
klimatilpasningskampagne (54). I praksis ligner resultatet fuldstændigt et af de 66
almindelige projekter i forsøgspuljen, idet hovedproduktet fra ”kampagnen” er en
publikation med titlen: Den gode klimatilpasningsproces – erfaringsopsamling på
klimatilpasningsprojekter. Publikationen er baseret på resultaterne fra forsøgspuljeprojekterne 17, 18, 19 og 20, som på udmærket, systematisk vis præsenteres samlet. Det
er lidt svært at forstå, hvorfor denne publikation aldrig har fundet vej til AlmenNets
projektbibliotek. Slutproduktet fra ”kampagnen” er et udkast til en pjece: Klimatilpasning
i almene bebyggelser – input til styringsdialogen. Pjecen blev imidlertid ikke færdiggjort
og følgelig heller ikke udsendt, da den mistede aktualitet.

Samlet vurdering af forsøgspuljens projekter
Helt overordnet skulle forsøgspuljens projekter ”udvikle det almene byggeri, så det er
bedre tilpasset de fremtidige boligbehov”. Det er en ekstremt ambitiøs målsætning, som
umuligt kunne nås med en bevillingsramme på 65 mio. kr. Det mål blev følgeligt heller
ikke nået. Men omformuleres målsætningen til, at forsøgspuljens projekter skal bidrage
til udviklingen af den almene sektor, bliver målet mere opnåeligt. Og, som det vil fremgå
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af det følgende, dette mål blev nået i forhold til to vigtige problemstillinger, den almene
boligsektor har stået overfor i den periode fra 2010 og frem, hvor forsøgspuljen har været
aktiv.
Den første problemstilling, som har fået stadigt voksende betydning i denne ti års periode,
og som utvivlsomt vil komme til at fylde meget i fremtiden, er bestræbelserne på at øge
bæredygtigheden helt generelt og mere specielt også i de almene boligområder. Dette
tema er taget op i flere forskellige projekter under overskriften Energivenlige boliger,
indeklima og klimatilpasning. Projekterne spænder fra oversvømmelsessikring over
energirenoveringer til modeller for energibesparelse og totaløkonomimodeller. De
praktiske eksempler på renoveringer har, på linje med en mængde tilsvarende projekter i
AlmenNet regi, været inspirerende. På det mere modelprægede plan har flere af
projekterne bidraget med vejledninger i etableringen af energihandlingsplaner. Men flere
af projekterne har imidlertid været skuffende elementære. Et problem for hele
energiindsatsen er, at det er forbundet med en betydelig usikkerhed, at beregne sig frem
til de energibesparelser, en given indsats kan resultere i. Hvilket blev vist i et af
forsøgspuljens tidlige projekter. Andre projekter har taget den økonomiske side af
energibesparelserne op i form af totaløkonomimodeller. De tidlige projekter herom viste
sig relativt upålidelige i de test der blev gennemført. Men det nyeste projekt om dette
emne fra 2018 når frem til anbefalingen af en operationel og relativt sikker
totaløkonomimodel (LBF-modellen). Der gennemføres rigtig mange former
energibesparelse i den almene boligsektor. De fleste ud fra almindelig snusfornuft. I
bestræbelserne på at fremme denne proces, har forsøgspuljens projekter bidraget til
udviklingen. Men da der sideløbende med forsøgspuljens projekter har været en ganske
betragtelig mængde udviklingsprojekter om energibesparelse i AlmenNet regi og
forsknings- og udviklingsprojekter på DTU og i SBi om dette emne, er det umuligt at
påvise nogen entydig effekt af forsøgspuljens projekter. Tættest på en sådan effekt har
projekterne om totaløkonomi formentlig været, idet de har understøttet kravene om
sådanne beregninger fra bl.a. Landsbyggefonden i forbindelse med større
renoveringstiltag.
Et andet stort tema i den almene boligsektors verden har i de seneste ti år været
billiggørelse af de almene boliger. Et enkelt projekt handler om billiggørelse af
nybyggeriet – et projekt som KAB allerede startede i 2007 under betegnelsen
Almenbolig+. I forsøgspuljeregi blev gennemført en evaluering af Almenbolig+
konceptet både i 2011 og 2016. Evalueringen faldt positivt ud i begge omgange. De fleste
billiggørelsesprojekter handler imidlertid om effektiv drift. Effektiviseringen af driften i
allerede eksisterende afdelinger ses som midlet til billiggørelse ved at nedbringe
omkostningerne og dermed huslejen. Projekterne på dette område blev båret frem af de
skærpede krav om effektivisering af driften som kom fra ministeriel side i 2014. I
forsøgspuljeregi har fokus været på rationaliseringsgevinsterne ved digitalisering og IT i
driften, hvilket der vises mange gode ideer til i flere forskellige projekter. Der er her tale
om meget nyttige – og også meget anvendte – projekter. Det andet fokus har været på
udviklingen af samdrift, hvor driften i flere boligafdelinger løses i fællesskab. Også dette
har slået an og vundet udbredelse – trods en betydelig modstand fra både beboernes og
driftspersonalets side i starten. Effektiv drift projekterne er de forsøgspuljeprojekter der
– sammen med AlmenNets projekter om samme tema – har haft det stærkeste gennemslag
i den almene boligsektor.
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I forbindelse med målsætningen om beboerbehov, fleksible boliger og fremtidssikring har
tyngden i projekterne ligget på udbygning og styrkelse af beboerdemokratiet. To projekter
lyser særligt op. Det ene resulterede i en meget efterspurgt Håndbog i bestyrelsesarbejde,
det andet i en hjemmeside, Byggeven.org, der støtter bestyrelser i renoveringssager. Når
det gælder målsætningen om arkitektonisk kvalitet, blev ny bæredygtig arkitektur
grundigt belyst i arkitektkonkurrencen herom i 2013-14 og bestræbelserne på
billiggørelse af byggeriet i projektet om Almenbolig+. Når forsøgspuljens projekter ikke
lyser specielt meget op på disse to områder, skyldes det blandt andet også at der er mange
”konkurrerende” projekter på AlmenNets hjemmeside. Ikke mindst vedrørende
arkitektonisk kvalitet, hvor der er næsten 100 projekter ud over forsøgspuljens 14.
Projekterne under disse to målsætninger har således nok bidraget til styrkelse af det
almindelige vidensniveau – men ikke på samme markante måde, som i forbindelse med
målsætningerne om Energivenlige boliger og Effektiv drift.
Hvad blev ikke taget op i forsøgspuljen (som kunne/burde have været taget op)?
I de små ti år forsøgspuljen har fungeret er der sket mange ændringer i den almene sektor.
De vel nok mest dramatiske ændringer har drejet sig om, hvad der skal gøres ved de
udsatte boligområder. På den positive side har det handlet om gennemførelse af
helhedsplaner og store renoveringer, på den negative side om nedrivninger, salg og
tvangsflytning af beboere. Der foreligger en betydelig forskningsindsats på området, som
kunne være udviklet og tilpasset til såvel ministeriets som sektorens specifikke behov for
viden og udvikling. Men de udsatte boligområder blev slet ikke berørt i forsøgspuljens
regi.
Der ud over kan der, i lyset af puljens målsætning om en tilpasning af den almene sektors
boliger til fremtidige boligbehov, peges på den helt åbenlyse mangel på et eller flere
projekter, som systematisk undersøger de fremtidige boligbehov mere bredt. Emnet har
været berørt i forsøgspuljen, men meget snævert, idet et par projekter har handlet om
unges ønsker til fremtidens ungdomsboliger. Der er flere veje at gå hvis dette emne tages
mere bredt op. En vej er et projekt for fremtidsforskere om fremtidens boligbehov for
nutidige og fremtidige beboere (i den almene sektor). En anden – og lidt mere jordbunden
vej at gå – er at analysere de seneste års udvikling i forskellige gruppers realiserede
boligefterspørgsel og gruppernes forventede boligbehov på f.eks. fem års sigt både i og
uden for den almene boligsektor.
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2010

Bevillings
år

Bilag
Projekter fra Den Almene Forsøgspulje der indgår i evalueringen

Bevilliget
støtte
HENSYNSFULD ENERGIRENOVERING Boligselskabet Sjælland
BYGHERREKRAV ENERGIFACADERENOVERING
- AL2Bolig
BOLIGENERGISKOLE - Frederikshavn Boligforening
TRIVSELSSKÆRM - Aalborg/Gentofte Kommuner
FREMTIDENS BADERUM - Århus Kommune
BOLIGER TIL ERHVERV - KAB
UNDER SAMME TAG - Nueva

2011

ALMENBOLIG+ - KAB

EN NY DAGLIGDAG MED IKT - FSB
BEDRE BEBOERDEMOKRATI - Domea
BEBOERES ENERGIADFÆRD Fruehøjgaard+AlmenNet
ENERGIMÆRKNING - AlmenNet+PAB
DYNAMISK VARMEREGNSKAB - Exergi
DE UNGE BEBOERDEMORKATER - BDK

KONKURRENCE OM FREMTIDENS
BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER Arkitektforeningen

2012

DIGITALT FRAFLYTNINGSSYSTEM - Lejerbo
KLIMATILPASNING AF BEVARINGSVÆRDIGE
BYGNINGER - KAB

708.813
1.000.000
1.000.000
945.333
750.000
766.524
996.590
1.000.000

986.784
1.000.000
611.094
960.000
913.241
860.000

4.165.299
195.978
910.875

Projekt
nummer

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
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KLIMATILPASNING AF EN ALMEN BYDEL Boligforeningen Østerbo
KLIMATILPASNING OG FORSIKRING Tranemosegård v/BO-VEST

741.633

FREMTIDSSIKRING AF UDEAREALER I
GADEGAVEGÅRD - Domea

768.378

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT - BDK
DRIFTSOPTIMERING MED SMARTPHONE - AAB
ENERGI OG ESCO-FINANSIERING - Kolding

2013

1.000.000

1.000.000
475.000
757.136

EFFEKTERNE AF DYNAMISK VARMEREGNSKAB DTU

494.258

PROJEKTGRANSKNING I DET ALMENE
BOLIGBYGGERI - Sbi

500.000

UDBUD AF BYGGELÅN OG REALKREDITLÅN BDK

148.600

TOTALØKONOMISKE ENERGIRENOVERINGER Grontmij

495.019

VEJLENING TIL ENERGIHANDLINGSPLANER Grontmij

115.739

ENERGIKONFERENCE - tilsagn via BYF
GENHUSNINGSVEJLEDNING TIL AlmenNet - KAB
LIVABILITY(Byggeven.org) - Nueva

44.264
495.111
499.442

Foreningsunderstøttelse i Gellerup – Brabrand
Boligforening

925.000

Frivillighed, engagement og udvikling af gode
fællesarealer – P21

874.992

Campus med kræfter – Frivilligcenter Roskilde
Godsbanen – Aarhus internationale kollegium –
Kollegiekontoret i Aarhus og Arbejdernes
Andelsboligforening
Basisboligen - KAB
Ungdomsboliger for fremtidens unge - Domea
Mød fremtiden – drift og fællesskab i almene
ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder
- fsb

610.000
500.000
850.000
900.000
750.000

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Modelprogrammer for fremtidens almene
ungdomsboliger i Aalborg som del af strategisk
vidensbyudvikling – Kuben Management
Samdrift i almene boligafdelinger – billigere drift og
bedre beboerservice - fsb

696.549

Effektivitet og værdiskabelse gennem BIM Bygherreforeningen

950.000

Praksisnetværk – IKT-krav proj. I Bygherreforeningen

500.000

IKT-krav om FM-data proj II - Bygherreforeningen
Totaløknomimodel i praksis - (Grontmij) SWECO

2014

900.000

500.000
58.125

Energihandlingsplaner - Erfaringer og Inspiration Grontmij

190.206

Målrettet formidling af værktøjet byggeven.org Nuvea

110.294

Guide og ideer til ny brug af fællesfaciliteter Boligforeningen 3B

560.455

Plant et frø for nye fællesskaber - Rambøll
Digital markvandring - Domea
Samdrift tilrettelagt ud fra principper om leanledelse Boligforening. AAB
Tomme almene boliger - Bomidtvest
Fællesarealer i fremtidens ungdomsboliger - Kuben
Management
Inteligente, Digitale Fællesarealer - Kuben afd, Nord
Klimatilpasningskampagne - COWI
Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergitiltag Grontmij
Boliger på landet - EXERGI
Børnedemokrati i almene boligområder - AKB
Rødovre

900.000
748.060
1.000.000
675.000
568.000
975.400
380.000
237.549
495.000
500.000

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Indbrudsforebyggelse - NIRAS
Temadag om energimåling - AlmenNet(BL)
Konference om effektiv drift (BDK og AlmenNet)
“Det mobile udekøkken" - Vibo
Energisparegaranti - Sweco
IKT-formidling og -implementering Bygherreforeningen
Fra fællesrum til fællesskab” - Stine Konradi
Gode uderum 65+” – Nueva
Digitale driftsplaner” – fsb
Digital selvbetjening” – Domea
Planlægning og styring - effektiv ejendomsdrift…” Domea

2016

Bæredygtige vedligeholdelsesplaner” – Dominia A/S

100.000
80.000
260.000
495.000
300.000
500.000
500.000
910.000
974.586
1.000.000
460.000

Dialogværktøj til prioritering af bæredygtigh. –
Boligselskabet Sct. Jørgen

967.160

Digitaliseringscases - strategi værdi og best pract Bygherreforeningen

450.000

Totaløkonomiske vurderinger - COWI

2017

900.000

Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment
boligbyggeri - Rambøll

490.000

1.000.000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

73
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Forord
Evalueringen af Den Almene Forsøgspulje består af tre delundersøgelser.
Delundersøgelse A, der er afsluttet d. 15.12.2018, giver et overblik over forsøgspuljens
resultater. I nærværende Delundersøgelse B skal kvaliteten af 14 udvalgte afsluttede
projekter afklares. Det skal ske ved at besvare nedenstående spørgsmål for de udvalgte
projekter. Endelig skal Delundersøgelse C vurdere formidlingen af forsøgspuljens
resultater.
Hovedspørgsmålene i nærværende Delundersøgelse B er følgende:
 Er projekterne gennemført som aftalt?
 Har projekterne leveret de forventede resultater?
 Opfylder resultaterne et eller flere af puljens formål/målsætninger?
 Er projekternes resultater af generel interesse for den almene sektor?
 I hvilket omfang er projekternes resultater blevet brugt uden for projekterne?
Delundersøgelse B er gennemført som en gennemgang og evaluering af hvert af de 14
udvalgte projekter ud fra de fem ovennævnte punkter. De fire første punkter baseres på
det dokumentariske materiale, der ligger på AlmenNets hjemmeside for hvert af
projekterne eller er blevet stillet til rådighed af ministeriet. I forbindelse med projekt (15):
Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger, danner to publikationer om
konkurrencen grundlag for evalueringen. Det sidste spørgsmål, om projekternes
gennemslag mere generelt i den almene sektor, besvares ud fra interview med
projektejerne fra de 14 projekter og ud fra fokusgruppe interview med 13 personer med
tilknytning til Den Almene Forsøgspulje.

Udvælgelsen af projekterne
Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen havde allerede ved evalueringens start udvalgt 11
projekter, som styrelsen ønskede bedømt. Styrelsen anmodede evaluator om at udvælge
yderligere 3 projekter, så det samlede antal projekter, der skulle kvalitetsbedømmes blev
14.
I delundersøgelse A valgtes det at gruppere alle forsøgspuljens 66 projekter efter de fire
overordnede målsætninger for forsøgspuljen. De af styrelsen udvalgte 11 projekter
fordelte sig med kun et under overskriften: Beboer behov, fleksible boliger og
fremtidssikring, med 4 under overskriften: Effektiv drift, med 3 under: Energivenlige
boliger, indeklima og klimatilpasning, samt med 3 under: Arkitektonisk kvalitet. Ud fra
et ønske om at der skulle være en nogenlunde ligelig fordeling af projekter under hver af
de fire målsætninger, valgte evaluator at udvælge yderligere to projekter fra gruppen af
projekter om: Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring, og et supplerende
projekt om: Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. Den resulterende liste
over projekterne fremgår af næste afsnit.
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Oversigt over projekterne
De 14 udvalgte projekter
I nedenstående oversigt er de 14 udvalgte projekter grupperet i de fire målsætninger for
den almene forsøgspulje, som blev brugt i analyserne i Delundersøgelse A. De 11
projekter, som blev udvalgt af ministeriet, er skrevet med sort, mens de 3, der blev udvalgt
af evaluator, er skrevet med rødt.
Ad. målsætningen: Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring
 Projekt 7: Under samme tag, Nueva, 2011-2012
 Projekt 10: Bedre beboerdemokrati, Domea, 2012-2013
 Projekt 31+46: Byggeven.Org, Nueva, 2013-2014
Ad. målsætningen: Effektiv drift
 Projekt 13+24: Dynamiske varmeregnskaber med fokus på indeklimamålinger,
Exergi, 2012-2014
 Projekt 21: En innovativ vej til effektiv drift, Boligkontoret Danmark, 2013-2015
 Projekt 30: Vejledning i genhusning, KAB, 2013-2015
 Projekt 66: E-drift, fsb, 2016-2017
Ad. målsætningen: Energivenlige boliger, indeklima, klimatilpasning
 Projekt 2: Energifacaderenovering, Al2bolig, 2011-2012
 Projekt 18: Klimatilpasning af en almen bydel, Østerbo, 2013
 Projekt 69: Bæredygtig handlingsplan – BDB-metoden, Dominica A/S, 2016
 Projekt 70: Dialog- og prioriteringsværktøj for bæredygtigt byggeri,
Boligselskabet Sct. Jørgen, 2015-2017
Ad. målsætningen: Arkitektonisk kvalitet
 Projekt 8: Almenbolig+, KAB, (2007)-2016
 Projekt 15: Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger,
Arkitektforeningen, 2013-2014
 Projekt 58: Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse, Niras, 2015
De 14 udvalgte projekter sammenlignet med alle puljens 66 projekter
De 14 udvalgte projekter kan sammenholdes med den samlede puljes 66 projekter på
nogle få parametre.
Ses der først på hvem der er projektejere i de udvalgte projekter, viser det sig, at i 8 af
projekterne er det en boligorganisation, som er projektejer, mens det er konsulenter som
er projektejere i de 6 andre. Denne fordeling svarer til fordelingen blandt de 66 projekter.
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Ses der på de samlede projektudgifters størrelse, så er gennemsnittet for de udvalgte
projekter på 1.509.000 kr. (her ses bort fra arkitektkonkurrencen, som med udgifter på
4.165.000 kr. er helt atypisk). Her overfor er gennemsnittet for alle projekterne 1.018.000
kr. Det samme billede fås, når der ser på støttens størrelse. Gennemsnittet for alle
projekter var på 715.000 kr., mens den for de udvalgte var på 900.000 kr. Med andre ord:
De udvalgte projekter er næsten 50% større end gennemsnittet for hele puljen, når der ses
på de samlede udgifter, og godt 25% større når der ses på den tildelte støtte. Dette kan
indikere, at der ved udvælgelsen af projekter til kvalitetsanalysen har været en tendens til
at tage de større og derfor særligt synlige projekter og udelade de mindre og måske knapt
så markante projekter.

Gennemgang og bedømmelse af projekterne
I nedenstående gennemgang af de 14 projekter beskrives hvert projekt ud fra dets
tilknytning til forsøgspuljens målsætninger og temaudmeldinger, den indgåede aftale i
tilsagnsskrivelsen fra ministeriet ofte suppleret med projektansøgningen, samt projektets
egen redegørelse for projektforløbet i de(n) afsluttende rapport. Dernæst vurderes
projektets målopfyldelse i forhold til de fem hovedspørgsmål, som danner udgangspunkt
for delundersøgelse B. Til slut tildeles projektet et samlet ”kvalitetsscore” på fra en til
fem stjerner, hvor fem er det bedst opnåelige. Denne summariske kvalitetsvurdering
baseres på en sammenvejning af graden af overensstemmelse mellem projektets
målsætning og dets resultater, på kvaliteten af de leverede produkter, på efterspørgslen
efter projektet og på graden af nytænkning og nytteværdi. Det bør bemærkes, at
sammenvejningen er et helt subjektivt skøn fra evaluators side.
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Ad. målsætningen: Beboer behov, fleksible boliger og fremtidssikring
Projekt 7: Under samme tag (2011 – 2012)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig til ministeriets temaudmelding fra 2010: Fremtidssikring af utidssvarende almene
familieboliger.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
I tilsagnsskrivelsen fra 2010 beskrives formålet med projektet som, at indsamle ny viden om ændringer
i familie- og livsmønstre som kan danne grundlag for udvikling af mere alsidige og fleksible fysiske
rammer i almene boliger, så de kan huse mangfoldige familiemønstre og samlivsformer.
Fremgangsmåde
Projektet tager udgangspunkt i de typiske små almene boliger fra 1940-1950erne, med mange to
værelsesboliger. Disse boliger står i dag overfor en modernisering, og i den sammenhæng overvejelser
over, om boligerne skal sammenlægges eller ændres på andre mere radikal måder.
Det konstateres, at beboersammensætningen i denne type boliger er blevet ændret over tid. Færre – om
overhovedet nogen – traditionelle ”to voksne og to børn” familier, mange flere enlige med og uden børn,
familier med dele-børn, sammenbragte par med hver sine (dele-)børn osv.
Projektet vælger at se på alternativer til den traditionelle sammenlægning, hvor to to-værelsesboliger
slås sammen til en eller tre bliver til to. Denne type sammenlægning er velkendt, men bliver ofte så dyr,
at de sammenlagte boliger har svært ved at klare sig på det lokale boligmarked.
I stedet anbefales fire forskellige udviklingsmuligheder:
fællesfaciliteter og lysthuse på friarealerne.

Opgangsfællesskab,

dele-boliger,

Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
I alt væsentligt svarer projektets resultater til den projektbeskrivelse som udløste bevillingen. Kun
mindre detaljer blev justeret under vejs.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Der ligger 4 delrapporter, en om hvert af de fire forslag til fremtidssikring af almene afdelinger.
Forslagene i delrapporterne er eksemplificeret med tegninger/materiale fra tre eksisterende KAB
afdelinger. Men ingen af forslagene var dog gennemført ved projektets afslutning.
Opfylder projektet puljens formål/målsætning?
Projektet er tæt knyttet til temaudmeldingen fra 2010 (om temaudmeldinger: se Delundersøgelse A) og
ligger klart inden for rammerne af forsøgspuljens målsætning om at komme med ideer til fremtidssikring
af almene boliger. Om ideerne med dele-boliger og lysthuse nogen sinde bliver realiserede er måske
mere tvivlsomt. De skal i givet fald igennem en beboerdemokratisk beslutning, som netop i denne type
afdelinger kan vise sig vanskelig på grund af forslagenes utraditionelle karakter.
Generel interesse for den almene boligsektor?
Problemer med for mange små og utidssvarende boliger har stort set alle boligorganisationer. Dette
projekt – og andre ideer til både traditionelle og utraditionelle forandringer – er meget relevant som
inspirationskilde, men ideerne skal naturligvis tilpasses den konkrete kontekst.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektet vakte interesse i sin tid, og projektejeren holdt oplæg i mange KAB afdelinger om ideerne og
for en bredere kreds i BL regi. Problemstillingen og ideerne er stadigt aktuelle, men opmærksomheden
om projektet er aftaget.
Samlet vurdering: ***
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Projekt 10: Bedre beboerdemokrati (2012 – 2013)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter ikke direkte an til ministeriets temaudmeldinger i hverken 2010, 2011 eller 2012 – men
der imod lidt til temaudmeldingen i 2013: Frivillighed, som imidlertid først kom efter at projektet var
afsluttet.
Tilsagnsskrivelsen beskrivelse af de forventede resultater
I tilsagnsskrivelsen har projektet titlen: Bedre beboerdemokrati – udvikling af beboerdemokratiske
arenaer. Og formålet beskrives som at involvere nye/andre grupper i de beboerdemokratiske
beslutninger. Det skal ske ved at udvikle beboerdemokraternes rolle, så de i øget grad kan agere som
igangsættere og koordinatorer i forhold til initiativer og kræfter i lokalområdet.
Fremgangsmåde
Fremgangsmåden var at lade afdelingsbestyrelserne i to Domea bebyggelser afprøve forskellige måder
at involvere beboerne mere på, samt andre måde at holde afdelingsbestyrelsesmøder på. Resultatet af
forsøgene er 7 anbefalinger, som viste sig succesfulde i de to afdelinger. Resultaterne, og en beskrivelse
af processen hen til dem, er samlet i en Håndbog i bestyrelsesarbejde, som både ligger på nettet i
AlmenNets projektbibliotek, og findes i en handy trykt udgave, som Domea selv har lavet.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet har levet op til de oprindelige mål i tilsagnsskrivelsen – plus produceret en uhyre anvendelig
håndbog.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Den meget anvendelig og let tilgængelig håndbog i bestyrelsesarbejde overgår de forventede resultater
om en mere almindelig publikation. I håndbogen gennemgås i syv afsnit de typiske problemer en
afdelingsbestyrelse møder i sit arbejde, og de værktøjer der kan tages i brug for at løse problemerne.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet ligger inden for forsøgspuljens temaudmelding om frivillighed, som dog først kom på
dagsordenen efter at projektet var afsluttet. Det er lidt sværere at se, hvorledes projektet harmonerer med
den mere overordnede målsætning om at udvikle det almene byggeri. Men på den anden side er
beboerdemokratiet en hjørnesten i driften af de almene boligafdelinger, og i denne sammenhæng kan
projektets anbefalinger bidrage til at få driften til fungere bedre.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Der er ingen tvivl om at projektet har ramt rent ind i rigtigt mange beboerdemokraters interesse og
bekymringer.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Der har i sin tid været en stor kursusaktivitet og efterspørgsel efter bogen og trafik på hjemmesiden. Det
indikere, at de fundne resultater blev brugt af andre afdelingsbestyrelser og boligorganisationer. Men i
dag er interessen dog klinget af og trafikken på hjemmesiden er ret moderat.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 31+46: Byggeven.org (2013-2015)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter ikke direkte an til nogen temaudmelding, men lidt velvilligt fortolket, så er der links til
udmeldingen fra 2011 om effektivisering og byggeproces.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
I såvel ansøgningen som tilsagnsskrivelsen havde projektet titlen: ”Livability” – modeludvikling om
almene boligkvaliteter. Beskrivelsen af projektet i ansøgningen og – i yderst summarisk form – i
tilsagnsskrivelsen præsenterer et proces- og analyseværktøj for både beboere og bygherrer i forbindelse
med udvikling, ombygning og renovering af almene boliger. Projektet blev efterfølgende udvidet med
en formidlingsdel, hvor der skulle laves et AlmenHæfte med essensen af projektet.
Fremgangsmåde
Projektet består af to dele. Den første og største del var etableringen af en hjemmeside, som fik titlen
Byggeven.org. Denne del af projektet blev gennemført i 2013 – 2014. Hjemmesiden kan hjælpe alle
parter – men især beboerdemokrater – igennem en renoverings- og byggesag. Det er gjort ved at lave
fem opslag på hjemmesiden, som følger forløbet i en typisk renoverings- eller byggesag. Hvert opslag
er på en side, med en kort forklarende tekst, og med en mulighed for at klikke sig videre til værktøj og
vejledning, der uddyber den fase siden omhandler.
Anden del var udarbejdelsen af et AlmenHæfte. Det udkom i 2015. Det gør resultaterne tilgængeligt for
dem, der ikke føler sig hjemme på en hjemmeside.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektets overordnede mål med at udvikle en model til inddragelse af beboerne i renoveringssager er
nået. Men i en temmelig anderledes – og betydeligt bedre – form, end den der beskrives i ansøgningen.
Der er stadig tale om en digital løsning, men systematikken i Byggeven.org er langt klarere og meget
mere brugervenlig, end oprindelig tænkt. Der er således tale om en lykkelig udvikling af et projekt, hvor
ministeriet har udvist en meget large og forstående holdning til ændringerne i forhold til den oprindelige
ansøgningstekst.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Projektet har ikke leveret de forventede resultater – men noget der bedre opfylder formålet. Projektets
hjemmeside er fint disponeret og ret let at gå til. Også AlmenHæftet er meget fint, kort og overskueligt.
Det er mindre komplekst end hjemmesiden – men ellers i alt væsentligt identisk med den.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet er særdeles nyttigt og informativt for den afdelingsbestyrelse, der skal i gang med en
renoverings- eller byggesag. Men: det ligger trods sine kvaliteter lidt ude i kanten af puljens overordnede
målsætning og også i forhold til temaudmeldingerne.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Projektet samler og præsentere erfaringer udformet som procesforslag, som alle boligafdelinger og –
selskaber, der skal i gang med en renoveringssag, kan have glæde af.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektet har været præsenteret i mange forskellige kursussammenhænge både i AlmenNet og BL regi.
Det har især vakt interesse hos de mindre boligorganisationer, som ikke selv har en udviklingsafdeling.
AlmenNet har nu overtaget vedligeholdelsen af hjemmesiden ud fra en positiv vurdering af
efterspørgslen.
Samlet vurdering: ****
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Ad. målsætningen: Effektiv drift
Projekt 13+24: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklimamåling (2012 – 2014)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Da projektet blev besluttet i 2012 havde der endnu ikke været en temaudmelding om energi og indeklima
– en sådan kom i 2014. Så projektet fik en tilknytning – eller måske snarere en betydning for – en senere
temaudmelding.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Formålet med projektet beskrives som at afprøve indeklimamålere og et dynamisk varmeregnskab, hvor
lejeren betaler for det indeklima, som lejeren vælger og får. Indeklimamålere skal synliggøre boligens
indeklima for lejeren, og gøre det muligt selv at regulere det. Der regnes med opsætningen af ca. 100
indeklimamålere. Exergi samarbejder med DTU BYG, som fik en særlig bevilling til sin del af projektet.
Fremgangsmåde
Indeklimamålere blev opsat i 70 lejligheder hos henholdsvis Lejerbo i Hvidovre og DEAS (privat
udlejning) i København. Målinger blev foretaget i vinteren 2012/13, og hver lejer fik månedligt et skema
med sine resultater mht. temperatur, fugt og CO2, og i skemaet også en grøn, gul eller rød smiley, som
opsummerede resultaterne. Lejerne kunne yderligere hente detaljerede måleresultater for deres lejlighed
over nettet.
Ambitionen i projektet om, at varmeafregningen skulle ske på grundlag af indeklimamålingerne lod sig
imidlertid ikke gøre på grund af reglerne i Målerbekendtgørelsen og i Almenboligloven, som krævede
varmeafregning efter målt varmeforbrug.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Det oprindeligt bevilgede Exergi projekt er gennemført næsten som aftalt. Der blev opsat lidt færre
målere, og det blev nødvendigt at udvide DTUs indsats i projektet så meget, at der blev søgt og bevilget
et ”tillægsprojekt” kort efter den første bevilling.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Begge projekter har leveret rapporter om de opnåede resultater. Den tekniske side af projektet lykkedes:
måleprogrammet og beboertilbagemeldingen fungerede nogenlunde som forventet. Dog med lidt færre
adfærdsændringer end forventet. Men varmeafregningssystemet kunne ikke ændres på grund af
lovgivningen.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet levede således kun delvist op til sin målsætning. Ikke desto mindre besluttede ministeriet
efterfølgende, at indføre en mulighed for yderligere forsøg med indeklimamålinger som alternativ til
traditionelle varmemålinger i en tre-årig periode. Det var en klar anerkendelse af projektets mulige
perspektiver.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Der er stor interesse i sektoren for alternativer til traditionelle varmemålere, som giver urimelige
afregninger til beboere i ”udsatte” lejligheder. Her er indeklimamålingerne et alternativ, som ydermere
er gode for bygningernes sundhedstilstand (skimmelsvamp mv.). Efter projektets afslutning har
Københavns kommune og LBF presset på for en ændring af Målerbekendtgørelsen og Almenboligloven.
Dette pres har ført til ministeriets dispensation til et storskalforsøg i Domea regi finansieret af LBF.
Forsøget afsluttes med en SBi evaluering i 2020, som får betydning for en evt. lovændring.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektets resultater er således i brug ”uden for projektet” i Domea – og mange andre boligselskaber er
interesseret i at ændre varmeafregningen til en indeklimaafregning.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 21: En innovativ vej til effektiv drift (2013 -2015)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig til ministeriets temaudmeldinger fra 2012 og 2013: Innovative metoder til at
billiggøre driften af almene boliger.
Tilsagnsskrivelsen beskrivelse af de forventede resultater
I tilsagnsskrivelsen specificeres forventningerne ikke. Men de ligger beskrevet i ansøgningens
projektbeskrivelse. Der nævnes fire hovedformål: at afdække eksisterende driftsmodeller med særligt
fokus på økonomi og på beboernes forventninger til driften, at identificere udfordringer ved optimering
af driften og at identificere ”best practices”, at lette beboernes beslutninger om (nye) driftsmodeller og
at finde en metode til at gøre effektiviteten af driften målbar.
Fremgangsmåde
Projektet har identificeret best practice for God Almen Drift, med fokus på økonomi, tilfredshed og
tryghed for beboerne. De identificerede best practice er omsat til driftsomlægninger, som er afprøvet i
seks forskellige boligorganisationer.
Som et led i projektet blev der i efteråret 2014 afholdt en workshop for driftsansvarlige, afdelingschefer
og projektledere fra hele landet om indførelsen af nye driftsmodeller og nye værktøjer i organisationerne.
Denne workshop blev afrapporteret særskilt i en bog.
Projektet anbefaler samdrift, ind- og udlicitering af opgaver, rationalisering og systematisering af udbud
og indkøb og leverandøranalyser, samt styring og omlægning ud fra nøgletal og benchmarking. Projektet
behandler også de (mange) ledelsesmæssige vanskeligheder der er ved at ændre på driftsformerne, både
i forhold til afdelingsbestyrelserne og i forhold til driftspersonalet.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet har helt igennem levet op til de oprindelige målsætninger i tilsagnet.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Projektets har nærmest overopfyldt det forventede med både skriftlig og mundtlig formidling. Der er
udarbejdet tre publikationer af forskellig sværhedsgrad. AlmenHæftet er lettest at gå til. Det kan især
bruges i afdelingsbestyrelsessammenhæng, mens AlmenVejledningen og bogen snarere retter sig mod
ledelseslaget i de almene boligorganisationer.
Opfyldte projektet puljens mål/målsætninger?
Temaudmeldingerne om effektiv drift er blevet fulgt forbilledligt til dørs i dette projekt. En særlig
kvalitet ved projektet er, at der bag vejledningens anbefalinger ikke blot ligger en ”smart tænkt model”,
men også realistisk afprøvede ideer og strategier.
Generel interesse for den almene boligsektor?
Driftsomlægning og effektivisering er på dagsordenen i hele den almene sektor – så projektets resultater
kom på rette tid og er blevet formidlet på rette måde til den almene sektor generelt. Det er bl.a. sket på
AlmenNet konferencerne i 2015 og 2018 og på en række ERFA møder i 2016.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Dette projekt er et af de mest efterspurgte projekter både i AlmenNets kursus- og konferencevirksomhed
og på AlmenNets hjemmeside. Så der er ingen tvivl om at resultaterne er blevet – og stadig bliver – brugt
af mange almene boligorganisationer.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 30: Vejledning i genhusning (2013 -2015)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Der er ingen temaudmeldinger fra ministeriet, som nævner genhusning. Men lidt venligt fortolket kan
genhusning ses som en del af driften, der omtales i temaudmeldingerne i 2012 og 2013.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Projektets formål resumeres i tilsagnsskrivelsen til at beskrive de gældende regler for genhusning,
indsamle viden/erfaringer om forskellige typer af genhusningsprojekter og udarbejde en vejledning til
brug for kommende genhusningsprojekter. Projektet forventes afsluttet med en vejledning, der kan
formidles og implementeres på en digital platform.
Fremgangsmåde
Projektets resultater er baseret på indsamling af erfaringer med genhusningsprojekter i 11 forskellige
boligafdelinger hos forskellige boligselskaber. Resultaterne er fremlagt i en AlmenVejledning, hvortil
der er knyttet diverse digitale skabeloner og eksempler. Vejledningen er meget velskrevet i et særdeles
klart og tydeligt sprog. Der er ingen løse ender, alt følges systematisk op, således at man efter endt
læsning oplever, at man i princippet har fået alle tænkelige problemer og tilknyttede løsninger
præsenteret. Den tilknyttede digitale eksempelsamlings skabeloner til skemaer, breve mv. ligger på
AlmenNets hjemmeside, og er lige til at bruge i ens egen genhusningssag.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet har holdt sig til den aftalte problemformulering og har afleveret et meget fint slutprodukt.
Har projektet leveret de forventede resultater?
De forventede resultater er opfyldt til fulde med den foreliggende vejledning og de digitale skabeloner.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Puljens ambitioner om af fremme effektiv drift i de almene boligorganisationer omfatter mange
forskellige aspekter af driften. Nærværende projekt beskæftiger sig med en speciel driftsopgave, som
ikke indgår i en afdelings eller en boligorganisations normale drift, men som – når den bliver aktuel – er
både omkostningskrævende og belastende i og med at den berører beboerne meget direkte og voldsomt.
Vejledningen kan her være en meget stor støtte for driftspersonalet.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Af ovennævnte grund er vejledningen af generel interesse for de almene boligorganisationer/-selskaber,
som kommer ud for renoverings- eller ombygningssager, som kræver genhusning.
Efterfølgende kontaktede Lejernes Landsorganisation AlmenNet og anmodede om, at der blev lavet et
særligt hæfte om lejerens rettigheder i forbindelse med genhusning. Det blev lavet og har været meget
brugt.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektets resultater har vist sig at være af stor interesse for andre almene boligorganisationer – og
resultaterne er blevet brugt flittigt i kursussammenhæng bl.a. i 4 ERFA møder.
Også hæftet om lejernes rettigheder, som LLO foranledigede udarbejdet, gav ophav til 4 ERFA møder
og et velbesøgt seminar i Boligselskabernes Hus, samt en del efterfølgende trafik på hjemmesiden.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 66: eDrift (2016 – 2017)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig til forsøgspuljens temaudmeldinger om effektiv drift i 2014 og 2015.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Tilsagnsskrivelsen fra ministeriet er ret fåmælt, men i fsb’s ansøgning findes en detaljeret redegørelse
for de forventede produkter. De omfatter en behovsanalyse på afdelingsniveau, en detaljeret
specifikation af den digitale løsning med let tilgængelige driftsplaner både for ejendomspersonale og
administrative medarbejdere. Endvidere loves en foreløbig evaluering af pilotprojektets brugervenlighed
og en endelig evaluering af effekten og brugen af den digitale løsning.
Fremgangsmåde
fsb har sammen med konsulentfirmaet Compent udviklet 3 platforme for henholdsvis: 1)
Administrationen – driftschefer og fagspecialister, 2) Koordinatorer – driftsledere og kontorpersonale
på ejendomskontoret og 3) Opgaveløser – ejendomsfunktionærer. De to første er computerbaserede,
mens ejendomsfunktionærernes platform er udviklet til smartphone. Ejendomsfunktionæren har sine
arbejdsplaner og –opgaver på smartphonen, og kan indberette (nye) opgaver mv. når han er i marken
eller hjemme hos beboerne. Bag det hele ligger en digital driftsplan, som omfatter afdelingens
driftsopgaver (på alle niveauer).
Projektets resultater præsenteres i tre vejledninger. Men stoffet er ikke helt let at gå til, trods den
tilstræbte pædagogik. Så Compent (eller et andet tilsvarende konsulentfirma) skal nok få forespørgsler
om hjælp i den udstrækning systemet vinder udbredelse.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektets udviklingsdel er gennemført nogenlunde som aftalt og med de lovede resultater i form af
vejledninger. fsb lavede selv en både kvalitativ og kvantitativ evaluering af projektet. Den ligger
imidlertid ikke tilgængelig på AlmenNets hjemmeside.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Der foreligger nu et operationelt digitalt driftssystem, hvilket var hovedformålet med hele projektet.
Systemet er taget i brug i 73 af fsb’s 75 afdelinger – og der er stor tilfredshed med det ifølge en senere
opfølgende evaluering fsb lavede i 2018.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
En digitalisering af driften rummer (potentielt) meget store rationaliseringsgevinster, som kan føre til
bedre vedligeholdte boliger til en lavere pris. Og det er jo et af forsøgspuljens hovedmål.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Forudsat at projektets værktøjer fungerer som lovet, så er eDrift af meget stor interesse for hele den
almene sektor.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektet har været præsenteret i mange forskellige arrangementer både i AlmenNet regi og i andre
sammenhænge. Det har især vakt interesse i boligorganisationer der ikke er langt fremme med
digitalisering af driften, da det er et ret enkelt system i forhold til senere og mere avancerede digitale
driftssystemer. Projektet genererer pænt stor trafik på hjemmesiden.
Samlet vurdering: ****
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Ad. målsætningen: Energivenlige boliger, indeklima, klimatilpasning
Projekt 2: Energifacade renovering (2011 – 2012)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter an til det temaudmeldingen fra 2010: Energirenovering af lejeboliger.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Projektet tager udgangspunkt i en energirenovering af et af den såkaldte Sydjyllandsplans byggerier. I
projektbeskrivelsen loves det, at der udvikles guidelines for formuleringen af bygherrekrav i forbindelse
med energifacade renoveringer, samt for rammeudbud og enterprisekontrakter.
Fremgangsmåde
Sydjyllandsplanen er et industrielt byggesystem fra sidst i 1960erne. Det blev brugt frem til midt i
1970erne. Der blev i alt opført ca. 16.000 boliger efter dette byggesystem i denne periode. Boligernes
energistandard er ikke længere tidssvarende. I lyset af det omfattende energirenoveringsprojekt, som
forestår, blev en blok i Langkærparken udtaget som eksempelprojekt for den forestående
energirenovering. Efter gennemførelsen af renoveringen er hovedkonklusionen, at det er muligt at
energirenovere op til den såkaldte frivillige lavenergiklasse 2020, men at merudgiften ved at gå fra
eksisterende bygningskrav til det højere niveau i den frivillige lavenergiklasse 2020 ikke kan dækkes
ind ved energibesparelserne i den efterfølgende driftsperiode. Det viste sig også, at solceller til
produktion af el til blokkens fællesforbrug er en god investering, hvorimod solfangere til
varmtvandsproduktion ikke kan anbefales. Endelig viste det sig, at intensive
beboerinformationskampagner om energibesparelse har en positiv effekt på energiforbruget efter
renoveringen.
Ud over hovedrapporten blev der lavet 7 værktøjsrapporter om ramme og miniudbudskoncept,
klassifikation og opmåling af bygningsdele mv.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
I store træk er projektet gennemført som aftalt. Enkelte dele af den oprindelige ansøgning blev efter
aftale med ministeriet udeladt.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Den resulterende rapport er nyttig, grundig og meget læseværdig – dog især for andre
boligorganisationer, som har Sydjyllandsplan-blokke i deres portefølje. Og værktøjerne er operationelle
for disse boligorganisationer.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætning?
Projektet lever helt op til puljens målsætning om energibesparelse og teknologisk fornyelse af almene
boliger – naturligvis primært for de 16.000 tilsvarende boliger i Sydjyllandsplanen.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
I den udstrækning at andre almene bebyggelser ligner Sydjyllandsplanens bebyggelser har projektet
almen interesse. Men rammeudbudsmodellen i en af værktøjsrapporterne viste sig – efter at have været
brugt i 3 afdelinger – at være uhensigtsmæssig. Entreprenørerne ville ikke være med. Så efterfølgende
renoveringer har benyttet traditionelle udbud.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Nogle af energibesparelsesideerne har haft interesse hos andre boligorganisationer – men det er svært at
afgøre om det er ideer fra dette projekt eller fra andre projekter, som anvendes.
Samlet vurdering: ***
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Projekt 18: Klimatilpasning af en almen bydel – et pilotprojekt (2013)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Nærværende projekt lægger sig helt tæt op ad temaudmeldingen fra 2012 om klimatilpasning.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Selve tilsagnsskrivelsen rummer ingen indholdsmæssige oplysninger eller præciseringer – der henvises
til ansøgningen. Projektet omfatter et lokalområde i Vejle, Østbyparken, med ca. 1100 almene boliger,
som har været ramt af oversvømmelse både på grund af nedbør og højvande. Ideen er, at lave en samlet
løsning af oversvømmelsesproblemerne inkluderende tekniske løsninger, økonomiske løsninger og
organisatoriske løsninger med samarbejde/partnerskab mellem kommune, spildevand og
boligorganisation
Fremgangsmåde
I et omfattende samarbejde mellem boligorganisationen, kommunen, spildevandsselskabet samt
konsulenterne Rambøll og GBL (Gruppen for By- og Landskabsplanlægning) blev udviklet et
idekatalog, som rummer specifikke anvisninger på, hvad der kan/bør gøres i forskellige delområder.
Mange af disse anvisninger er af generel interesse. Essensen af projektet er, at der kan opnås store
samtidige miljø- og rekreative forbedringer i området samtidigt med at det sikres mod oversvømmelser.
Ud over idekataloget blev der også udarbejdet et notat om juridiske og økonomiske muligheder og
begrænsninger i relationen mellem ØsterBO, Vejle Kommune og Vejle Spildevand når
klimasikringsprojektet foldes ud.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Det afsluttende idekatalog løser den aftalte hovedopgave, mens det juridiske notat svarer på de åbne
spørgsmål af juridisk og organisatorisk art.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Idekataloget er godt og illustrativt – men adskiller sig ikke markant fra de mange andre samtidige LAR
(Lokal Afledning af Regnvand) projekter. Det (og de andre projekter) viser, at der er mange potentielle
rekreative og landskabelige gevinster at hente ved at sammentænke oversvømmelsessikring og generel
områderenovering.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet lever helt op til puljens målsætning inden for det udmeldte tema om klimatilpasning.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Oversvømmelsesrisiciene er naturligvis forskellige i forskellige boligområder, men grundideen om at
arbejde bredt – som i dette projekt – når man starter klimasikringen op, er af generel interesse. Dog skal
projektets ideer i givet fald selvfølgelig tilpasses til andre omgivelser.
Det måske mest bemærkelsesværdige ved projektet er det lange – og meget vellykkede – samarbejde
mellem Østerbo, Vejle kommune og Vejle spildevand om både projektet og den efterfølgende
implementering, som afsluttes i 2020.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Projektets resultater (idekataloget) og den efterfølgende implementering har været meget brugt både i
AlmenNets og andres konference- og kursusvirksomhed. Projektet har været meget efterspurgt af andre
boligorganisationer, og der har været rigtigt mange besøgende på besigtigelsesture til Vejle.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 69: Bæredygtig handlingsplan (BDB metoden) (2016)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig til temaudmeldingen fra 2015: Bæredygtige almene bebyggelser.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Tilsagnsskrivelsen er helt kortfattet mht. forventede resultater. Der står kun de standard formuleringer,
som der står i alle tilsagnsbrevene. Men i ansøgningen står at ideen er, at konkretisere og systematisere
bæredygtighed i eksisterende almene boliger, så drift og vedligeholdelsen af byggeriet udføres på en
bæredygtig måde med udgangspunkt i DGNB-kriterier. Disse kriterier ”oversættes” til 10 koncepter,
som er lettere at indarbejde i de langsigtede (10 års) vedligeholdelsesplaner. Denne oversættelse betegnes
som BDB-metoden (Bæredygtighed i Byggeriet), som er projektets model.
Fremgangsmåde
Fremgangsmåden i projektets realisering svarer nøje til projektbeskrivelsen i ansøgningen. Lejerbo
bebyggelsen Danmarksgården på Frederiksberg blev valgt som case. Beboerne deltog med svar på
interview, desuden deltog afdelingsbestyrelsen og driftspersonalet i både analysen af de aktuelle
(bæredygtigheds-)forhold og i visions- og prioriteringsdiskussionerne. Resultaterne blev indarbejdet i
den lovede 10 års vedligeholdelsesplan.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet er gennemført som planlagt, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Den afsluttende rapport er pædagogisk og let tilgængelig. Og den dækker det lovede. Efter projektets
eget udsagn er der i projektforløbet og vedligeholdelsesplanen blevet skabt klarhed over, hvad der skal
gøres og hvornår det skal gøres i den langsigtede bæredygtighedsstrategi. Beboere og driftspersonalet
taler nu ”samme sprog”, som der står.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet er et godt eksempel på, hvorledes de til tider lidt luftige bæredygtighedsambitioner bliver
konkretiseret og – hvad der er særligt fortjenstfuldt – lagt ind i en 10 årig vedligeholdelsesplan. BDB
metoden har været brugt i Danmarksgården lige siden projektperioden sluttede i 2016 til stor tilfredshed
for afdelingen.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Projektets metode er relativt let at gå til – og dermed kopierbar for andre almene boligafdelinger. Der er
således et stort potentiale for anvendelse. Men projektet har – lidt overraskende – ikke været præsenteret
i AlmenNets konferencer eller i ERFA møder.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Trods projektets kvaliteter, og trods en pæn trafik på hjemmesiden, er det et projekt, som er lidt overset
i konference- og kursussammenhæng. Så brugen har (uberettiget) været lidt begrænset.
Samlet vurdering: ****
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Projekt 70: Dialog- og prioriteringsværktøj for bæredygtigt byggeri (2015 – 2017)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig til temaudmeldingen i 2015: Bæredygtige almene bebyggelser.
Tilsagnsskrivelsen beskrivelse af de forventede resultater
Tilsagnsskrivelsen siger yderst kortfattet, at formålet med projektet er at udvikle et dialogværktøj, der
omsætter DGNB-systemet til et sprog, som lægfolk kan forstå, så DGNB kan anvendes af alle parter i
den demokratiske proces i afdelingen. I ansøgningen uddybes ambitionerne med dialogværktøjet til, at
det også at skal kunne omsætte besluttede bæredygtighedsmålsætninger til dokumentationskrav til
bygherre, rådgiver og entreprenør.
Fremgangsmåde
Dialog- og prioriteringsværktøjet er primært udviklet til projektledere i almene boligorganisationer, til
brug i dialogen med beboerdemokrater. Andre (eksterne) parter kan inddrages. Værktøjet er udviklet af
en ekspertgruppe og er afprøvet i fem boligorganisationer. Værktøjet har en analog del, som bruges i
dialogen med beboerdemokraterne. Denne del er et brætspil, en strategiplade, klodser i fem farver og
dialogkort, med temaer til diskussion. Resultatet af dialogens beslutningsprocesser lægges ind i
værktøjets digitale del, et Excel ark som leder frem til et prioriteret, bæredygtighedsoptimeret
udbudsmateriale, der er rettet mod bygherre, rådgivere og entreprenører.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet er lykkedes med at omsætte DGNB systemet til et ”prioriterings spil”, som har stået sin prøve
i praksis.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Projektet er ikke enkelt at gå til, der skal deltage personer, som igangsætter og styrer prioriteringsspillet.
Men når det er sikret, så kan en afdelings- eller organisationsbestyrelse deltage og prioritere inden for
rammerne af DGNB.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætning?
Puljens bæredygtighedstema er således blevet honoreret, ligesom projektet lever op til den overordnede
målsætning om udviklingen af alment byggeri, så det er tilpasset fremtidens boligbehov.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Bæredygtighedsmålsætningen presser sig på overalt i den almene sektor. Dette projekt tilbyder en
alternativ metode til at gennemføre dialog og beslutningsproces, som – med lidt professionel hjælp – er
tilgængelig for almindelige beboerdemokrater.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Der har været stor interesse for projektets metode. Interessen tog markant til efter præsentationen på de
Almene Boligdage i 2017, og har siden holdt sig på et ret højt niveau. Interessen bekræftes af mange
visninger på hjemmesiden. Det er Al2boligs indtryk, at det især har været forskellige konsulenter og
rådgivere, som har udvist interesse.
Samlet vurdering: ****
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Ad. målsætningen: Arkitektonisk kvalitet
Projekt 8: Almenbolig+ (2007 -2016)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Projektet knytter sig – som et af de få projekter – til den del af den overordnede målsætning for
forsøgspuljen, der handler om at afprøve nye bygningskonstruktioner og teknologiske løsninger. Der er
derimod ingen entydige links til temaudmeldingerne i 2010, som var det år bevillingen blev givet.
KAB fik allerede i 2007 en (med hjemmel i almenboliglovens §144) ministeriel godkendelse til af
fravige almenboligloven på en række punkter i forbindelse med udviklingen og opførelsen af op til 2000
Almenbolig+. Hovedsigtet med Almenbolig+ var at billiggøre nybyggeriet med ca. 30% gennem en
rationalisering i form af nyindustrialisering. Billiggørelsen forudsatte også, at beboerne selv i alt
væsentligt varetager afdelingernes drift.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
Ministeriets tilsagnsskrivelse omhandler både evaluering, formidling og udviklingen af Almenbolig+
konceptet. Evalueringen skal indeholde et selvstændigt fokus på energisiden. Evalueringen er planlagt
til gennemførelse i 2015-2016. Udviklingssiden i projektet skal – ud over selve byggeriet – omfatte et
digitalt administrationskoncept, en ny henlæggelsesmodel, en beboeralmanak, en udlejningsmodel og en
særlig startpakke med støtte til etablering af en afdelingsbestyrelse mv.
Fremgangsmåde
Byggeriet af Almenbolig+ var således allerede i gang, da projektet startede i 2010. Under vejs i
forsøgsperioden frem til 2015 er der blevet gennemført forskellige temaanalyser, som omfatter
nyindustrialisering, tværkommunalt samarbejde, økonomi og drift samt udlejning og naboskab.
Temaanalyserne blev samlet op i en afsluttende evaluering ved SBi i 2016. Evalueringen konkluderede,
at Almenbolig+ konceptet i store træk lever op til de forventninger, der var ved udgangspunktet.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Udviklingen af AlmenBolig+’erne er, med opførelsen af ca. 1400 boliger frem til 2015 (flere er opført
siden), lykkedes. Udviklingen af driftsmodellen er også lykkedes. AlmenBolig+ afdelingerne fungerer.
Evalueringen og formidlingen er også lykkedes. De tre planlagte temaanalyser blev gennemført, og den
afsluttende evaluering blev leveret som aftalt i 2016.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Projektet har bidraget overbevisende til billiggørelse af nybyggeriet. Dog mest mht. driftsudgifterne.
Byggeomkostningerne er reduceret med 7%, sammenlignet med andet nyt alment byggeri i
Hovedstadsområdet, mens huslejen er ca. 22% under niveauet for tilsvarende alment nybyggeri. Det
skyldes især beboernes egen varetagelse af hovedparten af driftsopgaverne.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet har således vist en ny, alternativ vej til at realisere forsøgspuljens målsætning om effektiv drift,
billiggørelse og nytænkning i byggeriet.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Projektet er af generel interesse for den almene sektor – også selv om visse boligselskaber i sin tid afvist
invitationen til at være med i udviklingen og forsøgsbyggeriet. Måske vil nogle af disse lidt skeptiske
selskaber med tiden vise større interesse, nu hvor flere og flere AlmenBolig+ afdelinger realiseres.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Ja, der er efter projektets formelle afslutning i 2016 kommet yderligere AlmenBolig+ afdelinger til.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 15: Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger (2013 – 2014)
Beskrivelse
Projektet er atypisk for forsøgspuljen. Dels på grund af sin form: en arkitektkonkurrence om fremtidens
bæredygtige almene bolig. Dels ved sin størrelse: en bevilling på godt 4 mio. kr. Projektet har resulteret
i to publikationer: Et konkurrenceprogram fra august 2013 og en dommerbetænkning fra juni 2014.
Konkurrenceprogrammet
Konkurrencen blev udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt i august 2013. Formålet med
konkurrencen var at udarbejde forslag til to bæredygtige demonstrationsbyggerier:


Et tæt-lavt byggeri i Seest ved Kolding



Et tæt-højt byggeri i Lisbjerg ved Aarhus

Kravene til bæredygtighed omfattede miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtighed. Det var
afgørende, at forslagene var nytænkende i forhold til det almene byggeris udvikling i fremtiden og
samtidigt af høj arkitektonisk kvalitet. Forslagene skulle også kunne realiseres inden for de økonomiske
rammer, der gælder for alment byggeri.
Konkurrenceprogrammet indeholder en specifikation af kravene til de bæredygtige byggerier, hvor
kravene i certificeringsordningen for bæredygtigt byggeri DGNB/DK-GBC skal overholdes som et
minimum.
Dommerbetænkningen
Beskriver resultat af konkurrencen. Der indkom 60 forslag, hvoraf 6 blev valgt ud til at gå videre til
konkurrencens 2. etape.
Konkurrencen endte med at to forslag vandt:


Seest: her vandt Dissing + Weitling Architecture med et byggesystem af trækassetter, som
beklædes med træ og isoleres med træ.



Lisbjerg: her vandt Vandkunsten med et byggeri med et søjle-drager system i træ, med dæk i beton
og med træ-kassetter til facader.

Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektet = konkurrencen kørte lige efter bogen og både
dommerbetænkningen er fine publikationer, som har værdi i sig selv.

konkurrenceprogrammet

og

Har projektet leveret de forventede resultater?
I første runde (det forsøgspuljestøtten gik til) blev de to ovennævnte publikationer leveret til tiden i en
fornem form. I anden runde (som ligger ud over forsøgspuljens bevilling og tidshorisont) blev de to
demonstrationsbyggerier opført i Seest og Lisbjerg. Begge byggerierne har efterfølgende påkaldt sig
både national og international opmærksomhed.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætning?
Konkurrencen og de efterfølgende byggerier lever i meget høj grad op til forsøgspuljens målsætning om
at udvikle det almene byggeri.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
De to realiserede byggerier viser i skala 1:1 gode eksempler på, hvorledes det kan lade sig gøre at leve
op til bæredygtighedskrav, og er dermed af generel interesse for den almene sektor (og for private
bygherrer med).
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Der har været overvældende mange både nationale og internationale besøgende med faglig interesse for
byggerierne efter de blev opført, så de har tydeligvis skabt bred interesse i arkitekt- og byggeverdenen.
Samlet vurdering: *****
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Projekt 58: Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse (2015)
Beskrivelse
Tilknytning til forsøgspuljen
Tryghed og indbrudssikring nævnes ikke i nogle af ministeriets temaudmeldinger og ej heller i de mere
generelle beskrivelser af forsøgspuljens målsætninger. Men øget tryghed i boligen imødekommer med
sikkerhed fremtidens (og nutidens) beboeres behov.
Tilsagnsskrivelsens beskrivelse af de forventede resultater
I tilsagnsskrivelsen hæfter ministeriet sig især ved, at andre lande er kommet meget langt med at
nedbringe indbrudsfrekvensen. Tilsagnsskrivelse opregner 4 faser i projektet: En opstartsfase,
udarbejdelse af en værktøjskasse og et projektforslag til indbrudssikring i 3 pilot bebyggelser, samt en
implementeringsfase. Implementeringen skal indgå i renoveringen af 3 bebyggelser, og finansieres af
Landsbyggefonden. Endelig skal Niras evaluere resultatet 2 år efter implementeringen.
Fremgangsmåde
Indsamlingen af udenlandske erfaringer blev mere omfattende, end der var lagt op til i aftalen med
ministeriet. Ud over Holland blev også England og Sverige inddraget. Sverige er særligt interessant, da
indbrudsfrekvensen pr. 100.000 indbyggere i 2014 var helt nede på 230 mod Danmarks 650. Endvidere
blev der indhentet erfaringer fra Danmark. Erfaringsindsamlingen blev gennemført som et desk study.
Værktøjskassen er udgivet af Niras, som en rapport i 2015.
Efter udgivelsen af rapporten i 2015 finansierede LBF implementeringen af rapportens anbefalinger i
forbindelse med tre renoveringsprojekter (også finansieret af LBF). Disse renoveringer lever ikke helt
op til anbefalingerne, men skal trods det evalueres frem til 2020.
Vurdering
Er projektet gennemført som aftalt?
Projektets første to dele er gennemført helt som aftalt, mens implementeringen og evalueringen kom til
efter ”afslutningen” i 2015.
Har projektet leveret de forventede resultater?
Den foreliggende publikation med titlen: Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse, er et meget færdigt og
gennemarbejdet produkt, som til fulde lever op til forventningerne om et umiddelbart brugbart
opslagsværk, som inkluderer priser på de indbrudsforebyggende foranstaltninger.
Har projektet opfyldt puljens mål/målsætninger?
Projektet har med publikationen bidraget til en potentiel forbedring af trygheden i mange danske
boligområder. Det er ubetinget en god ting.
Men dette til trods ligger projektet uden for forsøgspuljens målsætninger.
Er projektet af generel interesse for den almene sektor?
Projektet har stor generel interesse for den almene sektor.
Er resultaterne brugt uden for projektet?
Niras har holdt oplæg om projektets resultater på ERFA møder sammen med sikkerhedsbranchen og Det
Kriminalpræventive Råd. Der var stor interesse for projektet her. I de første år var der også jævnlige
henvendelser om projektets resultater – men det er stilnet noget af i dag.
Samlet vurdering: ****
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Samlet vurdering af kvaliteten af de udvalgte projekter
Alle de 14 udvalgte projekter er rigtigt gode projekter, som i betydelig grad lever op til
det ønskede, som ligger bag de fem hovedspørgsmål, ministeriet har villet have belyst. I
det følgende gennemgås projekternes målopfyldelse på de fem hovedspørgsmål et for et.
Er projekterne gennemført som aftalt?
For 9 af de 14 projekter er svaret, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem det
aftalte og det leverede. I yderligere 2 projekter er der tale om små og ubetydelige
uoverensstemmelser. I de sidste 3 projekter er der lidt større uoverensstemmelser mellem
det aftalte og det leverede. I et projekt (31+46): Byggeven.org, ændredes projektets
slutprodukt fra den lovede hjemmeside med en mere analytisk model til en særdeles
brugerrettet og meget tilgængelig og informativ hjemmeside. Det var en markant – men
meget lykkelig – afvigelse fra det aftalte. I de andre 2 projekter (66): eDrift og (58):
Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse består uoverensstemmelserne i, at de aftalte
evalueringer i slutningen af projekterne ikke findes dokumenteret. Men for det ene
projekts vedkommende (66) foreligger evalueringerne som interne dokumenter hos
boligselskabet, og for det andets vedkommende (58) kan evalueringen først færdiggøres
i 2020.
Konklusion: Projekterne er med små og ubetydelige afvigelser blevet gennemført som
aftalt.
Har projekterne leveret de forventede resultater?
I 9 af de 14 projekter svarer de opnåede resultater til de forventede. I 3 projekter er der
leveret mere og bedre slutprodukter end forventet. Det drejer sig om den meget fine
håndbog i bestyrelsesarbejde i projektet (10): Bedre beboerdemokrati, om den meget
vellykkede hjemmeside og AlmenHæftet i projekt (31+46): Byggeven.org, samt om de
tre publikationer om effektiv drift i projekt (21): En innovativ vej til effektiv drift.
I de 2 resterende projekter (66) og (58) savnes – af forskellige (gode grunde) som ovenfor
omtalt – en dokumentation af de afsluttende evalueringer.
Konklusion: Projekterne har enten leveret som aftalt, eller overopfyldt aftalen og leveret
mere og bedre. De negative afvigelser er få og ubetydelige.
Har projekterne opfyldt puljens mål/målsætninger?
For 11 af de 14 projekter ligger projekterne helt entydigt inden for enten den overordnede
generelle målsætninger for puljen om fremtidssikring af det almene byggeri eller klart
inden for rammerne af de forskellige temaudmeldinger. Kun 3 projekter (10): Bedre
beboerdemokrati, og (31+46): Byggeven.org og (58): Værktøjskasse til
indbrudsforebyggelse ligger perifert i forhold til puljens målsætninger. Det betyder dog
ikke, at disse 3 projekter er af dårlig kvalitet. To af dem (10) og (31+46) er endog vurderet
som endog meget vellykkede projekter.
Konklusion: Næsten alle projekterne ligger inden for puljens overordnede målsætning.
De få der ligger perifert i forhold til målsætningen opfylder – dette til trods – vigtige
behov i den almene sektor og er i den forstand vigtige for sektoren.
Er projekterne af generel interesse for den almene sektor?
Langt de fleste af de 14 projekter er af stærk generel interesse for den almene sektor. Ikke
mindre end 10 projekter falder i denne kategori, mens yderligere 3 vurderes til at være af
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rimelig stor interesse. Kun et projekt (2): Energifacaderenovering er af mere speciel
interesse. Det henvender sig hovedsageligt til boligorganisationer med byggeri opført
indenfor Sydjyllandsplanen. Den slags bygninger er der en del af – men med 16.000
boliger af denne art, er de dog lidt specielle i forhold til sektorens i alt 550.000 boliger.
Konklusion: Projekterne har næsten alle vist sig at være af generel interesse for den
almene sektor.
Er resultaterne blevet brugt uden for projektet?
I 8 af projekterne har der været en klar efterspørgsel efter resultaterne fra både andre dele
af egen organisation og fra eksterne parter som andre boligselskaber, konsulenter og
rådgivere. I 4 projekter har efterspørgslen primært været fra egen organisation. Men to af
projekterne (2): Energifacaderenovering og (69): Bæredygtig handlingsplan – BDB
metoden har kun været efterspurgt i et meget begrænset omfang. Det er forståeligt for det
enes vedkommende (2), da det er relativt snævert i sit sigte. Men er mere uforståeligt for
det andets (69) vedkommende, da det har en bred appel.
Konklusion: Projekterne er – med en enkelt undtagelse – blevet brugt i et rimeligt omfang
enten i egen organisation eller (bedre) mere bredt i sektoren. Særligt flittige brugere er
sektorens konsulenter og rådgivere.
Samlet bedømmelse:
Alle de udvalgte 14 projekter er vellykkede. Der er enkelte svagheder ved nogle af
projekterne – men der er ingen katastrofer. Udvælgelsen af de 14 projekter har dog ikke
været tilfældig. Det er de større og mest synlige projekter, som blev valgt ud til
kvalitetsbedømmelsen. Havde samtlige 66 projekter været inddraget i denne dybtgående
evaluering, ville billedet nok have været mere spraglet, med en større andel af knapt så
vellykkede projekter og med nogle ganske få helt ”skæve” projekter.
Tildelingen af stjerner kan sammenfatte bedømmelsen af de 14 projekter som vist i tabel
1. Der var ikke nogle ”mindre gode” eller ”dårlige” (henholdsvis 2 og 1 stjerne) projekter
blandt de udvalgte.
Tabel 1: Samlet bedømmelse
Antal stjerner

Bedømmelse

Projekt nr.

5

Fremragende

10, 13+24, 21, 30,18, 8, 15

4

Meget gode

31+46, 66, 69, 70, 58

3

Gode

7, 2
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Forord
Evalueringen af Den Almene Forsøgspulje består af tre delundersøgelser og en
sammenfattende rapport. Delundersøgelse A, der blev afsluttet d. 15.12.2018, giver et
overblik over forsøgspuljens resultater. I Delundersøgelse B er kvaliteten af 14 udvalgte,
afsluttede projekter blevet bedømt. Endelig ønsker ministeriet at nærværende
Delundersøgelse C skal vurdere formidlingen af forsøgspuljens resultater på fire områder:





AlmenNets hjemmeside
AlmenNets ERFA-møder
AlmenNets ambassadør ordning
AlmenNets konferencer

Evalueringen skal så vidt det er muligt være både kvantitativ og kvalitativ. I den
kvantitative del skal antal besøg på hjemmesiden og antal deltagere i ERFA møderne
opgøres. Endvidere skal ambassadør ordningens udbredelse og antallet af konferencer,
hvor forsøgspuljeprojekter har været præsenteret, gøres op. I den kvalitative del
gennemføres to fokusgruppeinterview, hvor der søges svar på spørgsmålet om kvaliteten
af formidlingen og projekternes gennemslag til praksis.

Den Almene Forsøgspulje og AlmenNets formidling
Det besluttedes allerede i 2012 at overlade formidlingen af Den Almene Forsøgspuljes
projekter til AlmenNet, da AlmenNet allerede på det tidspunkt havde etableret en
velfungerende hjemmeside, hvor AlmenNets egne projekter blev lagt op. Det blev også
set som en fordel, at AlmenNet også havde en etableret mødepraksis med præsentation af
AlmenNets egne udviklingsprojekter. I første omgang blev forsøgspuljens projekter
præsenteret i en portal, der lå som et link på AlmenNets hjemmeside. En tilsvarende portal
var etableret for Realdanias initiativ Det Gode Boligliv. Efterhånden som Den Almene
Forsøgspuljes projekter blev afsluttet, blev de – ud over at blive lagt på hjemmesiden –
også medtaget i AlmenNets konferencer og andre møder helt på linje med AlmenNets
egne udviklingsprojekter.
AlmenNets samlede virksomhed blev evalueret i 2014. Evalueringen var positiv for så
vidt angår formidlingen på den daværende hjemmeside. Dog efterlystes en forenkling af
projektpræsentationen og en bedre søgefunktion, for at hjælpe de besøgende igennem den
allerede på daværende tidspunkt temmelig omfattende stofmængde. Denne anbefaling
blev fulgt. Hjemmesiden blev moderniseret og som en del af forenklingen blev alle
projekter – uanset finansieringskilde – præsenteret samlet på AlmenNets side. Dog er der
blevet opretholdt et særligt opslag på hjemmesiden, hvor forsøgspuljen og dens projekter
står samlet for sig selv.
En anden anbefaling i 2014 evalueringen var, at satse endnu stærkere på mundtlig
formidling, ud fra erkendelsen af, at læsning af rapporter og lignende forudsætter at
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”appetitten” er vakt ved en mundtlig præsentation. Denne opfordring er i udpræget grad
blevet fulgt af AlmenNet. Møde- og konferenceaktiviteten har været meget høj. Det er
kommet forsøgspuljeprojekterne til gode siden da, idet den mundtlige formidling af
forsøgspuljens resultater har været tæt sammenvævet med formidlingen af resultaterne af
AlmenNets egne udviklingsprojekter i ERFA-møder, netværksmøder og gennem
ambassadørordningen og i konferencer. Det har været mødets eller konferencens tema,
som har bestemt hvilke projekter, der indgik i programmerne for møde- og
konferenceaktiviteterne – ikke ”finansieringskilden”.
Evalueringen af forsøgspuljens formidling bliver således meget langt hen ad vejen en
evaluering af AlmenNets generelle formidlingsindsats. Ud over de ovenfor nævnte fire
hoveddele i evalueringen: Hjemmesiden, ERFA-møderne, ambassadør ordningen og
konferencerne, er det værd at nævne, at AlmenNet løbende udsender nyhedsbreve til en
bred kreds af abonnenter. Denne formidlingsaktivitet vil der også blive set på i det
følgende. AlmenNets netværksmøder vil ligeledes blive omtalt, da de har en lidt anden
karakter end både ERFA-møderne og konferencerne. Endelig omtales webinarerne, som
er en netbaseret mødeform for AlmenNets ambassadører.

AlmenNets hjemmeside
AlmenNet havde allerede en hjemmeside i 2012, da det blev besluttet at lade
forsøgspuljens formidling foregå via AlmenNet. Som nævnt blev der i første omgang
oprettet en særlig portal på AlmenNets hjemmeside, hvorigennem man kunne komme
videre til forsøgspuljens projekter. AlmenNets hjemmeside blev opgraderet i 2014. Denne
opgradering førte til den form og det udseende, som hjemmesiden har i dag. Den
væsentligste ændring var, at alle projekter – uanset om de var initieret og finansieret af
Landsbyggefonden, AlmenNet, Ministeriet eller Realdania – præsenteres samlet,
samtidigt med, at de også ligger tilgængelige på diverse undersider. Ved udgangen af
2018 lå der 277 projekter på hjemmesiden. Selve præsentationen af det enkelte projekt er
gjort meget systematisk og let tilgængelig. Alle projekter der lægges op på hjemmesiden
præsenteres med et kortfattet resumé af projektet med følgende hovedpunkter: Om
projektet, Resultater og erfaringer, Materiale fra projektet og Fakta dvs. oplysninger om
hvem der har lavet det, hvornår det er lavet og som regel også om finansieringskilden.
Disse resumeer giver et meget hurtigt overblik over projektets indhold og kan typisk læses
på 2-3 minutter.
I analysen af trafikken på hjemmesiden er der opstået et problem med adgangen til data
fra perioden 25.1.2017 til 31.8.2018, idet en omlægning af AlmenNets hjemmeside
omkring årsskiftet 2017/18, på grund af personaleskift og barselsorlov, ikke blev fulgt
ordentligt op. Det gik ud over den løbende dataindsamling om trafikken på hjemmesiden
i nævnte periode. Der foreligger således data for perioden 30.10.2012 – 24.1.2017 og igen
fra 1.9.2018 – 31.12.2018. Det er valgt, at lægge hovedvægten i analysen på de nyeste tal
for trafikken på hjemmesiden. Analysen er blevet foretaget af det konsulentfirma
AlmenNet normalt trækker på, appstract.
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Indledningsvis kan nedenstående figurer vise, hvorledes besøgstallene (sessioner) var på
henholdsvis AlmenNets nye hjemmeside og på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside
fra november 2014 til januar 2017 opgjort på dagsbasis. Først besøgstallene på
AlmenNets hjemmeside i figur 1.

Figur 1: Besøgstal på AlmenNets hjemmeside 2014-2017

Som det ses var der i alt 43.847 besøg på AlmenNets hjemmeside i denne godt to års
periode. Det svarer til gennemsnitligt 58 besøg pr. dag. Som det også ses, er der meget
store udsving fra dag til dag, med toppe der når op på 250-260 daglige besøg. AlmenNets
sekretariat forklarer disse toppe med særlige begivenheder, som f.eks. lanceringen af en
konference eller publicering af et nyt og særligt spændende projekt. Antallet af
sidevisninger er på 116.282, hvilket giver et gennemsnit på 2,65 sidevisninger pr. besøg.
I nedenstående figur 2 vises til sammenligning besøgstallene på Den Almene
Forsøgspuljes hjemmeside for samme periode, dvs. fra november 2014 til januar 2017.

Figur 2: Besøgstal på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside 2014 – 2017
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Som det ses, var aktiviteten ikke overraskende mindre på forsøgspuljens hjemmeside end
den var på AlmenNets. Der har været i alt 13.123 besøg på Den Almene Forsøgspuljes
hjemmeside fra november 2014 til januar 2017. Det svarer til et gennemsnit på 17 besøg
pr. dag. Som det også var tilfældet for AlmenNets hjemmeside er der nogle meget
markante toppe på besøgskurven. Den højeste top, med tæt på 200 besøg, var d. 15. januar
2015, hvor der blev udsendt et nyhedsbrev med bl.a. oplysninger om en række nye
forsøgspuljeprojekter. Antallet af sidevisninger var på 29.338, hvilket giver et gennemsnit
på 2,24 sider pr. besøg.
Ud over, at der er færre besøgende på forsøgspuljens hjemmeside end på AlmenNets, så
ligger antallet af sidevisninger pr. besøg lidt under antallet for AlmenNet. I vurderingen
af besøgstallene på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside skal man være opmærksom
på, at besøgstallene sandsynligvis undervurderer interessen for forsøgspuljens projekter,
idet projekterne jo også er tilgængelige i projektbiblioteket på AlmenNets hjemmeside.
En interesseret bruger behøver ikke åbne den underside, hvor alene
forsøgspuljeprojekterne ligger, men kan læse dem allerede på AlmenNets del af
hjemmesiden.
På grund af datamanglen for 2017 og en del af 2018 kan udviklingen i trafikken på
hjemmesiden ikke følges i denne periode. Men trafikken i 4. kvartal 2018 kan opgøres og
kan give et billede af, hvorledes situationen er på nuværende tidspunkt. Først kastes et
blik på antallet af besøg mv. på AlmenNets hjemmeside og på Den Almene Forsøgspuljes
underside i perioden 1.10. – 31.12.2018 i tabel 1.
Tabel 1: Hjemmesidetrafikken for AlmenNet og Den Almene Forsøgspulje i 4. kvartal 2018
AlmenNet

Forsøgspuljen

Besøg

4.665

825

Sidevisninger

7.857

1.494

Afvisninger

28%

29%

Sidevisninger pr. besøg

1,68

1,81

1.160

509

0,25

0,62

Downloads af publikation
Downloads pr. besøg

Også her fremgår det, at der er langt flere besøg på AlmenNets hjemmeside end på
forsøgspuljens underside. Der var 4.665 besøg i alt, hvilket giver et gennemsnit på 51
besøg pr. dag. Det er ikke overraskende, da det som nævnt typisk er den man åbner først.
Men der er dog 825 besøg på forsøgspuljens egen hjemmeside i 4. kvartal 2018, dvs. ca.
9 besøg pr. dag. Selvom det er en halvering af besøgstallet pr. dag i forhold til
gennemsnittet for 2014-2017, er dog ganske pænt i en periode, hvor der ikke har været
nye projekter eller andre begivenheder, som har gjort specielt opmærksom på
forsøgspuljens eksistens.
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I nedenstående tabel 2 uddybes sammenligningen af nutidens besøg mv. på
forsøgspuljens hjemmeside med aktiviteten i 2014. Sammenligningen tager
udgangspunkt i 4. kvartal 2014 som sammenholdes med 4. kvartal 2018.
Tabel 2: Hjemmesidetrafikken for Den Almene Forsøgspulje i 4. kvartal 2014 og 2018
4. kvartal 2014

4. kvartal 2018

Besøg

891

825

Sidevisninger pr. besøg

2,22

1,81

1 min. 46 sek.

5 min. 34 sek.

65%

29%

Gennemsnitlig besøgstid
Afvisninger

Der er ikke nogen stor forskel i antallet af besøgende i de to år, men en lille nedgang i
antallet af sidevisninger pr. besøg. Det står i skarp kontrast til, at der er en markant positiv
udvikling i engagementet på hjemmesiden. Andelen af afvisninger er faldet fra 65% til
29% fra 2014 til 2018. Det betyder, at langt færre besøgende stopper efter kun at have set
én side (afvisninger). Det er også meget positivt, at de besøgende er betragteligt længere
inde på hjemmesiden i 2018, nemlig i gennemsnit i 5 min. og 34 sek. mod tidligere i 2014,
hvor de kun var inde i gennemsnitligt 1 min. og 46 sek.
Også her er der en mulig fejlkilde. Nærværende evaluering af forsøgspuljen hentede en
stor del af sine oplysninger på forsøgspuljens hjemmeside i netop 4. kvartal 2018.
Evaluator havde ret lange besøg og adskillige downloads. Denne trafik har sandsynligvis
bidraget til at trække besøgstal og besøgstid noget op i 4. kvartal af 2018.
Hjemmesidestatistikken kan også vise noget om, hvilke af de fire faglige målsætninger
for forsøgspuljen, som har tiltrukket flest besøgende. Figur 3 er baseret på antallet af
sidevisninger i 4. kvartal 2018. Sidevisningerne for forsøgspuljens projekter er fordelt på
forsøgspuljens fire målsætninger. Figuren viser en meget ulige fordeling af brugernes
opmærksomhed på de fire hovedområder i 4. kvartal 2018. Med 50% af alle
sidevisningerne for projekterne indenfor hovedområdet Effektiv drift scorer dette område
klart højest i brugernes opmærksomhed. Antallet af sidevisninger skal naturligvis
sammenholdes med andelen af forsøgspuljeprojekter indenfor området. Effektiv drift
omfatter 36% af projekterne, så der er en klar overgennemsnitlig interesse for dette
område. Overraskende nok er det hovedområdet Arkitektonisk kvalitet, som med 21% af
sidevisningerne har den næsthøjeste opmærksomhed. Andelen af sidevisninger svarer
fuldstændigt til forsøgspuljens andel af projekter om Arkitektonisk kvalitet, som også er
på 21%. Sidevisningerne for Energivenlige boliger er på 18%, mens 26% af projekterne
falder i denne kategori. Det viser lidt overraskende en behersket interesse for et fagligt
område, som ellers er højaktuelt. For hovedområdet Beboer behov udgør sidevisningerne
kun 11%, hvilket er et lavt tal, sammenholdt med at 17% af projekterne hører til dette
område.
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Figur 3: Sidevisninger for Den Almene Forsøgspulje fordelt på de fire faglige målsætninger for
forsøgspuljen, 4. kvartal 2018

Endelig kan hjemmesidestatistikken vise både besøgstal og sidevisningerne for
forsøgspuljens enkelte projekter. I nedenstående oversigt vises gennemsnitstal pr. måned
for 4. kvartal 2018 for de 10 mest besøgte forsøgspuljeprojekter på almennets
hjemmeside.
Med undtagelse af projektet om Beboernudging fra 2017, som var en suveræn topscorer
med 39 besøg og 46 sidevisninger, ligger tallene selv for disse ”top-ti” projekter ret lavt
med 7-12 besøg og 7-14 sidevisninger i gennemsnit pr. måned. For over halvdelen af de
øvrige forsøgspuljeprojekter uden for top-ti listen ligger både besøgstallene og
sidevisningerne på under 3 pr. måned.
Det samlede billede der tegner sig for hjemmesidetrafikken er, at stor opmærksomhed
omkring en begivenhed, og måske også et projekt, med 2-300 besøgende på en dag er et
kortvarigt fænomen. Opmærksomheden holder kun i få dage. Men på den anden side kan
der, selv nogle år efter et projekts introduktion på hjemmesiden, være – eller genopstå –
interesse for projektet med, om ikke daglige besøg, så dog besøg op til 7 til 12 gange om
måneden. Hjemmesiden er således kun lejlighedsvis en sprudlende nyhedskanal. Den er
snarere vigtig som et klogt bibliotek, hvor man kan søge oplysninger når behov opstår.
Denne biblioteksfunktion blev omtalt som meget værdifuld af flere af deltagerne i
fokusgruppeinterviewene.
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Tabel 3: Gennemsnitlige månedlige besøgstal og sidevisninger for de 10 mest besøgte
forsøgspuljeprojekter i 4. kvartal 2018
Projekt
nr.

Slut år

Besøg

Sidevisninger

-

2017

39

46

66

2017

12

14

-

2018

11

12

Dialog- og prioriteringsværktøj
for bæredygtigt byggeri

70

2017

10

11

Digitalt værktøj til effektivisering

68

2017

8

9

13+24

2014

7

9

Beboerapp til smart drift

-

2015

8

8

Almenbolig+

8

2016

8

8

Analyse og udvikling af drifts- og
vedligeholdelsesplaner

-

2016

7

8

67

2018

7

7

Beboernudging
eDrift
Når renten stiger

Dynamiske varmeregnskaber

Digital selvbetjening

AlmenNets nyhedsbreve
AlmenNet udsender nyhedsbreve hver 14. dag med 3-5 forskellige nyheder af særlig
interesse for de almene boligorganisationer. Nyhederne spænder over et bredt fagligt felt
og inkluderer også præsentationen af nye publicerede projektrapporter fra f.eks.
forsøgspuljen. Der har endnu aldrig manglet ”stof” til nyhedsbrevene – snarere tvært
imod. Udover de ordinære nyhedsbreve udsendes der særskilte nyhedsbreve med
invitationer til AlmenNets egne og til andres kurser og konferencer.
Der er aktuelt 875 abonnenter tilknyttet nyhedsbrevene. Abonnenterne omfatter både
almene boligorganisationer, som er medlemmer af AlmenNet, og boligorganisationer
som ikke er det. Dertil kommer myndigheder og samarbejdspartnere samt en række
enkeltpersoner, konsulenter mv.
AlmenNet er ikke ene om at udsende nyhedsbreve. Der udsendes en næsten uoverskuelig
mængde af nyhedsbreve. Så selv om ideen er god – og nærmest uundværlig, hvis man vil
gøre opmærksom på sine aktiviteter – så er det (desværre for afsender) ikke sikkert, at
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ens nyhedsbrev bliver læst. En opgørelse lavet for AlmenNet viser, at næsten halvdelen
af abonnenterne klikker på nyhedsbrevene, men at kun godt hver fjerde åbner dem.
Selvom det lyder af lidt, så er det dog betydeligt bedre end de tilsvarende tal for
sammenlignelige nyhedsbreve. Kampen om opmærksomheden er hård på nettet.

Almen Nets netværksmøder
I evalueringen af AlmenNet fra 2014 blev det beskrevet, hvorledes AlmenNet allerede
tidligt (fra ca. 2007) i sin virksomhed etablerede to faglige netværk, et Øst og et Vest
Netværk. Hovedaktørerne i netværkene var projektlederne for igangværende og afsluttede
AlmenNet udviklingsprojekter. Netværksmøderne udviklede sig over årene fra at
omhandle projekt- og resultatpræsentationer til i højere grad at være faglige ekskursioner,
hvilket ikke er en dårlig formidlingsform, men nok med en lidt mindre faglig tyngde end
de oprindelige netværksmøder.
Netværksmøderne er blevet opretholdt nogenlunde i samme form, men uden skelnen
mellem Øst og Vest. De arrangeres af den boligorganisation, som har et projekt eller en
aktivitet, som man gerne vil vise frem. Der indgår stadig en faglig ekskursion i
netværksmøderne, hvilket deltagerne normalt sætter meget pris på. Netværksmøderne
holdes som heldags arrangementer 3-4 gange om året. Der har været afholdt 12
netværksmøder siden 2014, og i 4 af disse har forsøgspuljeprojekter indgået. Da
netværksmøderne finder sted hos værtsorganisationen afholdes de mange forskellige
steder i landet. De er landsdækkende og åbne for alle, men geografien sætter normalt
grænser for deltagerkredsen. Deltagertallet ligger som regel på omkring 40 personer.
Netværksmødernes store styrke er, at de ”ryster” folk sammen. Man lærer hinanden at
kende på en mere intensiv måde under en ekskursion end i et kursus. Og dette
sammenhold åbner for gensidig erfaringsudveksling om både succeser og knapt så
lykkelige erfaringer.

AlmenNets ERFA-møder
AlmenNets ERFA-møder var allerede etableret før evalueringen i 2014.
”Adgangsbilletten” til en ERFA-gruppe var, at deltagerne mødte op med egne erfaringer
vedrørende gruppens faglige tema. Det fungerede godt i nogle år. Det viste sig imidlertid
helt afgørende, at der var en ildsjæl til at køre ERFA-gruppen. Når ildsjælen brændte ud,
gik aktiviteten i stå. Det var sket i alle de 6 ERFA-grupper som eksisterede på papiret i
2014. Så på daværende tidspunkt var ERFA-grupperne i AlmenNet regi så inaktive, at de
blev betegnet som ”slumrende”.
Imidlertid reaktiveredes ERFA aktiviteterne ved en målrettet indsats fra AlmenNets, BLs
og DriftsNets side. Det er nu AlmenNets sekretariat, der arrangerer ERFA-møderne.
ERFA-møderne afholdes normalt i ”serier” på fire møder med samme tema i Aalborg,
Skanderborg, Middelfart og København. Et par gange har de også været afholdt i
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henholdsvis Kolding og Fredericia. Mødeaktiviteten fra 2014 og frem fremgår af
nedenstående tabel.
Tabel 4: ERFA-møder fra 2014 til 2018
Tema

Antal
møder

Antal Præsentation af
deltagere
forsøgspuljeprojekter

2014

Arbejdsmiljø ansvar

3

85

2015

LAR

3

91

x

Effektiv drift

3

109

x

Fra byggeri til drift

4

150

Spar på energien

4

121

x

Tryghed og sikkerhed

4

92

x

Fremtidsanalyse og afdelings analyse

4

124

Effektiv drift

5

208

Helhedsplaner

4

113

Genhusning

4

152

Digitalisering byggeri/drift

4

111

Ressourcestyring

4

166

Fremtidens almene bolig

4

109

Sociale renoveringer

4

97

x

Samdrift og Lean ledelse

4

127

x

Digital selvbetjening

4

140

x

63

1995

2016

2017

2018

I alt

x

x

Siden reaktiveringen i 2014 har der frem til udgangen af 2018 været afholdt ikke mindre
end 63 ERFA-møder. I 34 af disse møder er der blevet fremlagt resultater fra Den Almene
Forsøgspulje. Det samlede antal deltagere i ERFA-møderne har været på 1.995. I de
møder, hvor forsøgspuljens resultater har indgået, har der været 1.151 deltagere. Antallet
af mødedeltagere i hvert møde har varieret mellem 20 og 40, med et gennemsnitligt
deltagerantal på 32. Det er en mødestørrelse, som giver en ret intensiv kontakt mellem
oplægsholderne og deltagerne. ERFA-møderne er en overordentlig betydningsfuld
formidlingsaktivitet, som ofte åbner for en efterfølgende læsning af en eller flere af de
rapporter, der ligger bag mødet. I fokusgruppeinterviewene blev disse møder da også
omtalt meget positivt af deltagerne.
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AlmenNets ambassadør ordning og webinarer
I erkendelse af, at det er svært at trænge igennem til de ansatte i de almene
boligorganisationer med den viden der opbygges i udviklings- og forsøgsprojekter, blev
det efter 2014-evalueringen besluttet, at oprette en ”ambassadør ordning”. Ideen er, at
der, i så mange boligorganisationer som muligt i AlmenNets medlemskreds, udpeges én
person, som påtager sig at være formidler mellem den viden, der opsamles i AlmenNet
og vedkommendes egen organisation. Det er denne funktionen, der har givet anledning
til den prestigefyldte titel: Ambassadør. Rollen er både kvalifikations- og tidskrævende,
og kan være svær at indpasse i en normal ansættelse i en boligorganisation, så antallet af
ambassadører har svinget lidt op og ned. Men ved udgangen af 2018 er det dog lykkedes,
at få ambassadører i 41 af de 54 boligorganisationer, som er medlemmer af AlmenNet.
Udover at tildele den fine titel servicerer AlmenNet ambassadørerne ved blandt andet at
udsende særlige nyhedsmails til dem, og ved at give dem adgang til projekter før andre
får det, samt ved at afholde webinarer for dem. I webinarerne præsenteres de vigtigste
nye projekter for ambassadørerne, og der åbnes for spørgsmål og svar. Et webinar varer
nøjagtigt én time. Der har været afholdt fire sådanne webinarer, hvor der gennemsnitligt
har deltaget ca. 20 af de 41 ambassadører.

2016: Ungdomsboliger



Fremtidens almene ungdomsboliger (37)
Fællesarealer i ungdomsboliger (39)

2017: Billige Boliger




Mundtligt inspirationskatalog om billige boliger
Basisboligen (36)
Konkrete eksempler på billige boliger

2017: Indeklima



Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima (13+24)
Beboer-nudging: værdiskabende effekter på indeklima og
varmeforbrug i en almen renovering

2018: Bæredygtighed i praksis



Fremtidens bæredygtige dialog- og prioriteringsværktøj (70)
DGNB i fokus

Figur 4: Temaer og indhold i afholdte webinarer.
(Forsøgspuljeprojekter er markeret med projektnummer i parentes)

Som det fremgår af ovenstående har webinarerne i høj grad formidlet forsøgspuljens
projekter. Det fremgik af fokusgruppeinterviewene, at webinarerne er meget populære.
De giver næsten samme intensive nærvær i præsentationerne og diskussionerne som et
seminar på ultra kort tid (præcis én time). De sparer deltagerne for rejsetid og –udgifter.
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Og deltagerkredsen kan i princippet være stor (men da begrænses muligheden for at alle
komme med i diskussionerne).
Ulempen ved denne mødeform er, at der ikke er pauser i arrangementet, hvor man over
en kop kaffe eller en frokost udveksler erfaringer med kollegaer fra andre
boligorganisationer face-to-face. Webinarerne kan således ikke erstatte de fysiske møder,
som middel til at opbygge tætte personlige relationer mellem aktørerne i de almene
boligorganisationer. Men dette til trods er webinarer et fint og bekvemt supplement til
ERFA møder og konferencer.
Fra 2019 åbnes webinarerne for alle medlemmer af AlmenNet. Da mødeformen er så
populær, og da det ikke er forbundet med ekstra omkostninger at deltagertallet stiger, er
det en forståelig beslutning. Men det betænkelige er, at intimiteten risikerer at forsvinde,
hvis deltagerantallet stiger markant. Desuden bortfalder den positive særbehandling af
ambassadørerne, som den hidtidige ”eksklusive” mødeform har været.

AlmenNets konferencer
Allerede før 2014 havde AlmenNet afholdt et par større konferencer med over 100
deltagere pr. gang. Konferencerne adskilte sig fra netværks- og ERFA møder ved, at de
var åbne for personer og organisationer, som ikke var medlemmer af AlmenNet. I 2014
evalueringen blev konferencerne vurderet som meget værdifulde og fagligt inspirerende.
Konferencevirksomheden er blevet fortsat med en konference om året. Konferencerne har
nogle gange været afholdt i et samarbejde med andre, som f.eks. BL, Realdania,
Bygherreforeningen, SBi og ministeriet. Konferencerne samler typisk et stort antal
deltagere, dvs. mellem 120 og 200. Der har igennem årene været eksperimenteret med
mødeformen. I de seneste konferencer er mængden af fælles plenumforedrag blevet
reduceret, mens der i stedet er lagt vægt på parallelle eller successivt afholdte workshops
om delemner.
Nedenstående oversigt i figur 5 viser, hvilke konferencer der har været afholdt siden 2014.
Af oversigten fremgår det også, hvilke projekter fra forsøgspuljen, der har været
præsenteret på konferencerne.
Udover disse konferencer blev der i en ret lang periode arrangeret kurser sammen med
Dansk Byplanlaboratorium, bl.a. med det sigte, at få kommunale embedsfolk mere i tale.
Det lykkedes til overflod. I 2014 blev det vurderet, at der nu var flere kommunale
deltagere i kurserne end deltagere fra den almene boligsektor. Men den kommunale
interesse holdt ikke i længden. Efter et par gange at have måtte aflyse kurserne på grund
af for få tilmeldinger, blev kursusvirksomheden indstillet for et par år siden.
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2015: En innovativ vej til effektiv drift


En innovativ vej til effektiv drift (21)

2016: Arkitektur i det almene byggeri


Fremtidens bæredygtige almene bolig (15)

2017: Regnvand skaber udvikling



Klimatilpasning af en almen bydel (18)
Tema-rapport med præsentation af projekterne:
 Fremtidssikring af udearealer (20)
 Klimatilpasning af en almen bydel (18)
 Klimatilpasning af bevaringsværdige bebyggelser (17)

2018: Effektiv drift


Tema-rapport med præsentation af projekterne:
 En innovativ vej til effektiv drift (21)
 Samdrift i almene boligafdelinger – billigere drift og bedre
beboerservice (40)
 Samdrift tilrettelagt ud fra principper om leanledelse (50)
 IKT i byggeri og drift (42-43)
 En ny dagligdag med IKT (9)
 Digitale frontløbere (71)
 Digitale værktøjer til effektivisering af ejendomsdriften (68)

Figur 5: Temaer og indhold i afholdte konferencer.
(Forsøgspuljeprojekter er markeret med nummer i parentes)

Forsøgspuljens gennemslag til praksis
I de foregående afsnit er der især blevet set på formidlingen af forsøgspuljens resultater i
et ”afsender perspektiv”: hvorledes, og i hvilket omfang, er projekternes resultater blevet
sendt videre til diverse modtagere. Ministeriet ønsker også at vide, om den formidlede
viden er blevet omsat til en ændret praksis i den almene boligsektor. Det spørgsmål kan
der – med de begrænsninger der ligger i nærværende evaluerings omfang – kun gives et
usikkert svar på. Forsøgspuljens projekter har jo ikke været den eneste påvirkningsfaktor
overfor sektoren i de år puljen har eksisteret. Både AlmenNets egne udviklingsprojekter,
Realdanias projekter og Landsbyggefondens projekter har i samme periode påvirket
praksis. Dertil kommer de forskellige lovgivningsmæssige og administrative ændringer,
der har været i perioden fra 2010 til 2018, som også har haft stor betydning for
ændringerne af praksis. Endelig er der også en høj grad af ”selv-læring” i sektoren, hvor
et boligselskab eller en afdeling af sig selv beslutter sig for at ændre praksis. En variant
af dette er, at nye gode ideer opstået i et boligselskab gives videre til et andet selskab,
eller overføres ved simpelt ”ide-tyveri”.
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Men med disse forbehold in mente, så var det både deltagerne i fokusgruppeinterviewene
og de interviewede nøglepersoners fælles indtryk, at forsøgspuljeprojekterne især inden
for hovedområdet Effektiv drift, udover at bidrage markant til det generelle vidensniveau,
også har bidraget til de ændringer af praksis, som sektoren har oplevet især i de seneste
3-4 år. Dette harmonere godt med, at det netop er inden for dette område, at der er den
flittigste trafik på hjemmesiden. Således lå 50% af sidevisningerne på hjemmesiden i
slutningen af 2018 indenfor området Effektiv drift.
Det blev i interviewene også påpeget, at den betydelige vidensopbygning forsøgspuljen
har givet anledning til, har haft – og vil få – betydning ved at rådgivere og konsulenter,
som betjener sektoren, og som er nogle af de flittigste læsere, bruger og videreudvikler
den etablerede viden i deres arbejde for diverse boligorganisationer. Som det blev sagt:
projekterne indgår i den faglige ”fødekæde”, som på sigt kvalificerer ikke blot
konsulenterne, men også de organisationer de betjener. I overensstemmelse hermed blev
der peget på, at en del af projektvirksomheden også smitter af i forsknings- og
undervisningsverden. Dér læses og bruges rapporterne fra projekterne, således at næste
generation af højt uddannede ansatte i boligsektoren bliver klogere. Det er næsten umuligt
at ”måle” den effekt – men at vidensopbygning og opkvalificering af sektoren har
betydning, det var der enighed om blandt alle de interviewede.

Sammenfattende vurdering af formidlingen af forsøgspuljens
resultater
Alt i alt vurderes det, at det var en rigtig og lykkelig beslutning, der blev taget i 2012,
hvor formidlingen af resultaterne fra Den Almene Forsøgspulje blev overladt til
AlmenNet. Især med de mange skiftende ministerielle placeringer almenbolig området
og dermed forsøgspuljen har haft i årene fra 2012 til 2018, har det været en uvurderlig
fordel, at forsøgspuljeresultaterne har ”ligget fast” hos AlmenNet. Det har betydet, at
resultaterne af projekterne har været let tilgængelig og har kunnet nyde godt af
placeringen på denne hyppigt besøgte hjemmeside. Set over en længere periode fra 2014
til 2017 lå trafikken på AlmenNets hjemmeside i gennemsnit på 58 besøg pr. dag – men
med meget store udsving. I forbindelse med særlige begivenheder (ny udgivelser,
konferencer mv.) kunne trafikken komme helt op på 250-260 daglige besøg. Trafikken
på forsøgspuljens hjemmeside var naturligvis lavere. Historisk lå besøgstallet for 2014 til
2017 på 17 besøg pr. dag. Opgørelsen for 4. kvartal 2018 viser, at AlmenNets hjemmeside
med et gennemsnitligt besøgstal på 51 nogenlunde holder skansen, mens forsøgspuljens
besøgstal i samme kvartal var halveret til gennemsnitligt 9 pr. dag. Hovedforklaringen er
sandsynligvis, at ny tilgangen af forsøgspuljeprojekter er stilnet af. Et interessant og for
forsøgspuljen opløftende fænomen er, at den gennemsnitlige besøgstid på forsøgspuljens
hjemmeside med 5½ minut er væsentligt længere end den er på AlmenNets hjemmeside,
hvor den kun er på godt 1½ minut og at antallet af downloads (af publikationer) er mere
end dobbelt så højt på forsøgspuljens hjemmeside. Det tyder på, at de besøgende på
forsøgspuljens hjemmeside fordyber sig i projekterne, når de først er kommet ind på
siden.
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Hvor det i evalueringen af AlmenNets formidling i 2014 gav mening at anbefale en
stærkere satsning på mundtlig formidling, er dette ikke længere tilfældet. Den mundtlige
formidling, som forestås af AlmenNets sekretariat i samarbejde med lokale
boligorganisationer, ministeriet, BL, LBF og lejlighedsvis også sammen med andre parter
som f.eks. Realdania, SBi mv., kan næppe gøres bedre. Der har været ydet en
overordentlig stor indsats i årene siden 2014, som har befæstet AlmenNets stilling som
den organisation, der formidler oplysninger om forsknings- og udviklingsprojekter af
interesse for boligsektoren. Ses der på ERFA-møderne, så har der siden slutningen af
2014 været ikke mindre end 1.995 deltagere i alt, og 1.151 deltagere i de møder hvor
forsøgspuljens projekter har været på. I samme tidsrum har der været afholdt 4 store
konferencer med sammenlagt 6-700 deltagere. Ved alle konferencerne har der været
forsøgspuljeprojekter på programmet. Dertil kommer projektansvarliges deltagelse i
andres møder og kurser med præsentation af puljeprojekter i et betragteligt omfang.
Det er ofte svært at identificere enkelte årsager til ændringer i praksis inden for den
almene boligsektor, når der ikke lige er tale om ændret lovgivning, som fremtvinger
ændringerne. Ses der på den periode fra 2010 og frem, hvor forsøgspuljen har været
aktiv, har den tydeligste ændring i praksis fundet sted i driften af de almene
boligafdelinger. På det helt generelle plan hænger det sammen med den gennemgribende
digitalisering, som hele samfundet har været igennem, med bedre og hurtigere EDB
systemer, med mere og mere kapable mobiltelefoner, tablets og computere. Men det
hænger også sammen med den omfattende, rettidige projektindsats om effektiv drift, som
forsøgspuljen har stået for. I både nøglepersons- og fokusgruppeinterviewene blev det
lykkelige sammenfald af skærpede krav fra ministeriets side, nye teknologiske
muligheder og en række forsøgs- og udviklingsprojekter i forsøgspulje regi, fremhævet
som forsøgspuljens mest vellykkede indsats.
I interviewene blev det yderligere påpeget, at forsøgspuljens indsats også på de andre
faglige områder har haft betydning både i forhold til de mere udviklingsorienterede dele
af sektoren selv, og ikke mindst i forhold til de rådgivere og konsulenter, der betjener
sektoren. Og der blev også peget på, at en del af projektvirksomheden smitter af i
forsknings- og undervisningsverden. Dér læses og bruges rapporterne fra projekterne af
både lærere og studerende.
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Bilag: Interviewpersoner

Deltagere i fokusgruppeinterviewene
Allan Werge, direktør, Al2Bolig
Anders Fajers, forvaltningskonsulent, Boligkontoret Danmark
Frantz Leitner, projektleder, FAB
Pia Lyngdrup Nedergaard, udviklingschef, ØsterBo
Trine Birk, Aarhus kommune
Julie Jettesdatter Skoven, chefkonsulent, tidl. Domea (nu KAB)
Cecilie Rønnow Eskelund, KAB
Andrea Mortensen, adjunkt, VIA University College
Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening
Lars Engberg, seniorforsker, SBi
Claus Bjørton, kundechef, KAB
Stine Konradi, konsulent, Konradi – livet mellem husene
Caroline Beck, konsulent, Nueva

Nøglepersoninterview
Rolf Andersson, direktør, KAB
Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef, Transport, Bygge- og Boligstyrelsen
Astrid Biering Fonsbøl, sekretariatschef, AlmenNet
Niklas Jarnit, konsulent, AlmenNet
Bent Madsen, direktør, Boligselskabernes Landsforening

Telefoninterview
Caroline Beck, Nueva
Julie Jettesdatter Skoven, tidl. Domea (nu KAB)
Göran Wilke, Exergi
Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark
Trine Trampe, KAB
Mikkel Madsen, fsb
Allan Werge, Al2Bolig
Søren Ahle Hansen, ØsterBo
Zeynel Palamuctu, Dominia A/S
Frank S. Hansen, Niras
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