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Introduktio
on
KAB har udviklet det af Ministeriet for By, Bolig og Landdisttrikter (denga
ang
Velfærdsm
ministeriet) go
odkendte forrsøgsprojekt AlmenBolig+
+, som muliggør
tilsagn til in
ndtil 2.000 bo
oliger i perioden frem til u
udgangen aff 2012. Den sams
lede forsøg
gsperiode lø
øber indtil udg
gangen af 20
016.
AlmenBollig+ er et forsøgskoncept, som har till formål at affprøve etable
eringen og drifften af mode
erne basisbolliger kendete
egnet ved:
 Hussleje på op til 30 % underr det normale
e for nye, alm
mene boliger
 Ratiionalisering af
a byggeriet gennem ny-iindustrialiserring. Boligern
ne
prod
duceres på fa
abrik til en prris væsentlig
gt under ramm
mebeløbet
 Enkkle storrumsb
boliger med køkken,
k
bad,, toilet, maled
de vægge og
g lofter ssamt lakered
de gulve. Beb
boerne indrettter selv værrelser ved op
psætning
g af skillevæg
gge mv.
 Lave
ere omkostninger til bygn
ningsdriften vved at beboe
erne selv i al væsenttlighed varettager driften, baseret på e
en ”beboerallmanak”, som
m indeholder råd og anvisninger.
 Ved
dligeholdelse og henlægg
gelser i nyt ko
oncept.
 Indrregulering af beboerindsk
kud ved genu
udlejning og øgede mulig
gheder for godtgøre
else ved forbe
edringer.
 Fam
milieboliger på op til 130m
m2 organisere
et i afdelinger med typisk 50100 boliger unde
er eksisteren
nde boligorga
anisationer.
 Digitalt administtrationskonce
ept, som inde
ebærer at al kommunikattion
med
d administrattionen foregå
år via interne
ettet.
KAB, Dom
mea og 3B sa
amarbejder med
m en rækk e kommunerr og boligorganisationer om
m udvikling af
a projekterne. Målgruppe
en for boligerne er fortrinsvis
unge famillier, der ønskker at bo i en
n lejebolig i e
eller omkring de store byc
centre, og som
m gerne vil kunne præge deres bolig og har lyst til at tage ans
svar
for bygning
gsdriften. Me
en hensigten er, at der skkal være plad
ds til alle grupper i
AlmenBolig+.
Det følger af forsøgsko
onceptet og ministeriets
m
ttilsagn, at de
er skal iværks
sættes en sam
mlet evaluerin
ng af forsøge
et.

Formål
Evaluering
gen har overo
ordnet til form
mål at:
 sam
mle op på erfa
aringer med afprøvning a
af AlmenBolig
g+
 bidrrage til evt. tilretning af fo
orsøgskoncep
ptet
 opsttille konkrete
e forslag til ev
ventuelle æn
ndringer af det almene re
egelsæt.
gt fokus:
Evaluering
gen er opdeltt i tre faser, med
m forskellig
1. Ny-iindustrialiserring, økonom
mi og tværkom
mmunalt sam
marbejde
2. Udle
ejning og nab
boskab samtt beboernes ansvar for drift og vedligehold
3. Afsluttende evaluering.
De to del-e
evalueringer gennemføre
es i perioden 2011-2014. Den samled
de afsluttende e
evaluering fo
oretages senest i 2016.
Som appe
endiks til selvve projekteva
alueringen fo retages yderrligere en evaluering af det faktiske ene
ergiforbrug i boligerne.
b
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Denne rap
pport udgør første del-eva
aluering af A
Almenbolig+, med temaet ’Nyindustrialissering, økono
omi og tværk
kommunalt ssamarbejde’.

Temaer
Motivation
n og forventniinger
Sigtet er a
at få indblik i de
d forskellige
e aktørers fo
orventninger. Hvordan ak
ktørerne ser på kkonceptets praktiske
p
og ideologiske kkarakter, på mulighedern
ne for
at forny se
ektoren, på tilpasning til det
d lokale bolligmarked etc. For at nua
ancere
billedet er det valgt ogsså at spørge
e aktører, som
m har fravalg
gt AlmenBolig
g+.
værkommuna
alt samarbejd
de
Ny-industrrialisering, økkonomi og tv
Det er prim
mært ovennæ
ævnte tre tem
maer, der beh
handles. Derr indgår spørrgsmål
om de kon
nkrete successkriterier, fx økonomi, sa
amarbejde, kv
valitet, styring af
proces m.vv.
Udfordring
ger, betænke
eligheder, risiici
Her genne
emgås deltag
gernes syn på en række a
af de mulige udfordringer,
man kunne
e se i koncep
ptet i udgang
gspunktet, sa
amt de udford
dringer og be
etænkelighe
eder, som de
eltagerne harr givet udtrykk for i forbind
delse med intterviewene.
gsforslag og perspektiverr
Forbedring
Her spørge
es alle aktørrer om forslag
g til forbedrin
nger (til evt. ændringer
æ
aff konceptet) sam
mt eksemple
er på spin-offf i forbindelse
e med processen og konceptet generelt.

Fremgangs
småde
Evaluering
gen gennemfføres i samarbejde melle
em KAB og SBi.
S Den omfa
atter
formulering
g af de konkkrete spørgsm
mål og teser samt omfang
g og udvælgelse
af datamatteriale og intterviewpersoner.
Denne førsste del af eva
alueringen er
e primært ba
aseret på kva
alitative interv
views
med udvallgte parter tilknyttet forsø
øgskonceptetts første udviklingsfase. Alle
A
interviews tager udgan
ngspunkt i en
n spørgeguid
de, strukturerret efter konc
ceptets overorrdnede succe
eskriterier og
g forventede problemstillinger tilknytte
et
emnerne in
ndustrialisering, økonomi og tværkom
mmunalt sam
marbejde. Til trods
for de på fforhånd defin
nerede spørg
gsmål, åbnerr samtlige interviews for nye
n
interessan
nte tematikke
er, som er ble
evet forfulgt lløbende. Inte
erviewperson
ner
fremgår aff bilag 1, og spørgeguide
s
n ses i bilag 2.

Status
AlmenBolig+ er indtil videre
v
opdelt i tre rammeu
udbud: 0, 1 og
o 2. Heraf har
h
nummer 1 været langt det største med
m i alt 569
9 boliger, mod 136 boliger i
rammeudb
bud 0 og 125
5 boliger i ram
mmeudbud 2
2. Det samled
de antal bolig
ger
udbudt und
der AlmenBo
olig+ er p.t. 830.
8
Status fo
or de enkelte
e projekter under
de enkelte
e rammeudbu
ud fremgår af
a skemaet he
erunder.
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Projekt

Ko
ommune

Projektteam

Boligsel-skab

Forre
etningsførers
selskab

Rammeudb
bud 0

A
Antal
b
bolig
ger

Start

Slut

136

Grøndalsvæ
ænge
Allé

Kø
øbenhavn

Kodumaja og
ONV ark

AKB - KB
BH

KAB

83

082010
2

02-2012
2

Amager Fælledvej

Kø
øbenhavn

Jönsson og
ONV ark

3B

3B

53

122010
2

10-2011
1

35

072011
2

07-2012
2

Rammeudb
bud 1

569

Nymarksvej

Årrhus

aven
Præsteha

Østjys
sk Boligselska
ab

Dybenkærsvvej

Hvvidovre

Boligselsk
kabet Frihed
den

KAB

125

102010
2

01--2012
2

Ravnsborgve
ej

Kø
øge

Sydbo

KAB

70

022011
2

02-2012
2

Ragnhildgad
de

Kø
øbenhavn

BSB - KB
BH

Dome
ea

120

112011
2

03-2013
3

Birkedomme
ervej

Kø
øbenhavn

3B

3B

51

062012
2

05-2013
3

Dalbygård

Ko
olding

Hjortespringssvej

He
erlev

Herlev Bo
oligselskab

KAB

36

Langkildevejj

Hvvidovre

Hvidovre Boligselskab
b

KAB

34

Gl. Klausdalssbrovej

He
erlev

3B

3B

50

Åmosen

Hilllerød

AKB

KAB

30

usikker

Jonstrupvang
g

Fu
uresø

Furesø BoB
ligselskab
b

KAB

18

usikker

Scandi Byg og
g
ONV arkitekterr

Dome
ea

Rammeudb
bud 2
Sundbygård
Sundbyvang
g

udgået
052011
2

05-2012
2
udsat

072011
2

07-2012
2

125
Kø
øbenhavn
Kø
øbenhavn

Pihl & Vandkunsten

AKB - KB
BH

KAB

60

062011
2

05-2013
3

AKB - KB
BH

KAB

65

022012
2

11-2013
3

Tabel 1. Overs
rsigt over planlagtte og igangværen
nde AlmenBolig+
+ projekter.

Der er gen
nnemført et rammeudbud
r
d 3 i forsomm
meren 2011, og det omfattter
indtil viderre ca.150 bolliger, således
s at det samllede volumen i løbet af 2011
vil nå op p
på ca. 1.000 boliger.
b
Et fo
orsigtigt skøn
n på det samlede volumen ved
udgangen af 2012, hvo
or projektperrioden slutterr, er 1250 fam
milieboliger.

Motiver og
g forventnin
nger til Alme
enbolig+
I følgende afsnit beskrives de forsk
kellige parterrs motiver og
g forventninger til
e i AlmenBolig
g+.
deltagelse

Kommunerr
Rekrutterin
ng
KAB har in
ndtil begynde
elsen af 2011
1 haft møde med 17 kom
mmuner1 i pottentielle vækstområder. KA
AB’s direktion
n har været i kommunern
ne og forelagt
konceptet for borgmesstre og embedsmænd, og
g på det grun
ndlag har kom
mmunerne overrvejet deres deltagelse. Der
D er herud over foretaget sonderend
de
henvendellser til et min
ndre antal centrale komm
muner, uden at
a der har væ
æret
afholdt ege
entlige møde
er.
Der er p.t. indgået afta
ale med syv kommuner,
k
m
mens flere fo
ortsat overvejjer, ligesom derr er kontakt til
t andre pote
entielle deltag
ger-kommun
ner.
Årsager till fravalg
Blandt de kommuner, som
s
ikke vil være
v
med, e
er der ifølge KAB
K
forskellige
grunde:
- Ikke øn
nske om alme
ene boliger. I nogle komm
muner ønske
er man ikke p.t.
p at
få flere almene boliger, eksemp
pelvis i Roski lde. Man ven
nter i stedet til
t
marked
det bedrer sig
g for andels- og ejerbolig
ger.
- Finansiielle problem
mer. I andre kommuner (fxx Hillerød) ha
ar man haft forf
handlin
nger, og selvo
om kommunen er positivv, har finansk
krisen betyde
et store besp
parelser. Derrfor er Almen
nBolig+ lagt p
på hylden ind
dtil videre.
- Billige b
boliger ikke relevant.
r
Derr er kommune
er, som umid
ddelbart vurd
derer,
at koncceptet ikke giiver mening lokalt, da dett kan være lige så billigt at
a
købe en andels- eller ejerbolig.
Årsager till deltagelse
De kommu
uner, som ha
ar valgt at de
eltage i udvik lingsprojekte
et, betoner fo
orskellige po
otentialer ved
d AlmenBolig
g+, der typiskk relaterer sig
g til det lokale boligmarked..
I Københa
avn har man følgende mo
otiver: 1) Rekkruttering: De
er er behov for
f
forskellige boligtyper, for
f at byen ka
an tilbyde bo
oliger til alle.2
2) Pendling: For
at undgå p
pendlingsproblemer, skal der bygges billige bolige
er tæt på cen
ntrum.
3) Opdelt b
by: Vigtigt at kunne tilbyd
de boliger til mellemindko
omstgruppen
n
Økonomifo
orvaltningenss analyser viser således efterspørgse
el på tæt-lavtt byggeri, som kkan konkurre
ere med parc
celhusene via
a lille, privat have. Komm
munen
forventer d
derfor, at Alm
menBolig+ ka
an levere nog
get i den stil. Hvis det bliver
en succes, vil kommun
nen trække de
d positive re
esultater frem
m og fx ikke være
v

1

Hillerød, Lyyngby, Furesø, Rødovre, Hvido
ovre, Herlev, Glo
ostrup, Tåstrup, Roskilde, Køge, Fre-

derikssund. K
København, Fre
ederiksberg, Halsnæs, Egedal, Århus og Kolding.
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bange for at bruge ny-industrialiserret byggeri o
og forfine det. Målet med AlmenBolig+
+ er også at forhindre
f
nye
e store almen
ne boligenkla
aver med negativ
udviklingssspiral.
på
Det er en u
udfordring, at
a kommunen
n ikke kan stiille krav om Almenbolig+
A
bestemte b
byggegrunde
e. Man så ge
erne, at man kunne sikre opførelse aff AlmenBolig+
+ i de komme
ende byudvik
klingsområde
er, som ikke er ejet af kommunen sellv.
I Københa
avns Kommune har der også fundet e
en ideologisk
k diskussion sted
s
for og imod
d konceptet. Men konklusionen er, att 500 ud af 60.000
6
almen
ne boliger ikke fforrykker det store billede
e. ”Jeg tror, a
at den almen
ne boligsektor bliver styrkett ved at have
e en bred pallet.” (planlæg
gger, Københ
havns komm
mune).
Kommune
en giver nogle
e bud på, hvilke strategisske mål Alme
enBolig+ forv
ventes at kunn
ne indfri: At blande
b
boligfformer, tiltræ
ække børnefamilier, rykke ved
grænserne
e mellem den
n almene og private bolig
gsektor samtt styrke den almea
ne sektorss konkurrence
eevne.
Køge kommunes intere
esse for AlmenBolig+ kon
nceptet hvile
er på parame
etre
som: Alsid
dig beboersammensætnin
ng, vækstkom
mmune og at konceptet er
e innovativt og
g anderledess. Kommunen
n har dog ikkke gjort sig særlige tanke
er om
AlmenBolig+ koncepte
ets satsning på
p et andet b
beboersegme
ent. Kommun
nen
har haft no
ogle bemærkkninger til kva
aliteten af byyggeriet, som
m er afklaret.
Andre kom
mmuner ser AlmenBolig+
A
som en mullighed for at komme ud af
a
'ældrefæld
den', og trækkke nye bebo
oersegmente
er til. Man kan
n bruge konc
ceptet
til seniorbo
oliger, der frig
gør parcelhu
use og derme
ed skaber mo
obilitet på de
et lokale boligm
marked. Selvvom konceptet oprindelig var tænkt till yngre familiier
med små b
børn, vurdere
er kommune
erne, at det o
også er veleg
gnet for senio
orer.
For flere kommuner ha
ar energiaspe
ektet i Almen
nbolig+ (enerrgiklasse 1) også
o
haft betydn
ning for motivation og engagement i p
projektet.

Boligselska
aber
I de 50 bolligselskaber,, som KAB administrerer,, er meninge
erne delte i fo
orhold
til AlmenBolig+. KAB vurderer,
v
at 2/3
2 er positive
e, mens 1/3 er negativt stemt.
s
skaber – Leje
erbo,
Det er forssøgt at få de øvrige store københavnsske boligsels
AAB og FS
SB – med (ejj monopol på
å den gode id
de), men de tre selskabe
er har
takket nej. Interviews med
m enkelte af selskaberrne og med KAB
K
tyder på
å, at
det i to af d
de tre selska
aber alene err ideologiske
e overvejelser, der ligger bag.
Argumente
er imod Alme
enBolig+
De boligorrganisationerr, som har fra
avalgt Almen
nBolig+, begrrunder hoved
dsageligt dette
e med, at konceptet bryder med princcipielle ideolo
ogiske overb
bevisninger. Alm
menBolig+ be
etragtes som
m et nichepro
odukt, der rettter sig mod en
snæver, m
mere ressourccestærk målg
gruppe. Den
n udvidede rå
åderet og drifftsforpligtelse
en, kræver høj grad af be
eboerinvolve ring, hvilket kan betyde, at
ressourcessvage grupper ekskluderres. Således udtrykkes en bekymring for,
at AlmenB
Bolig+ koncep
ptet ikke er i stand til at lø
øse den bolig
gsociale opgave,
og at det i værste fald kan udhule den
d almene ssektors socia
ale rolle. ”AllmenBolig+
+ konceptet er
e jo enormt sårbart og ka
an ikke pass
se ind i de hå
årde
forpligtelse
er, vi har som
m almen sekttor. Det kan jjo ikke være med til at løse
sociale opgaver” (direkktør, AAB).
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Et boligsellskab finder selvforvaltnin
s
ngen problem
matisk og krittiserer kompromisset om færre ydelse
er og lavere administratio
onsbidrag for at opnå lav
vere
husleje. Man mener ikkke, det er mu
uligt at holde
e den lave hu
usleje på læn
ngere
sigt, og at det vil gå ud
d over de mest ressource
esvage. ”Vi ønsker
ø
ikke at begynde at d
differentiere på
p vores adm
ministration i forhold til at videregive le
everancer til vvores beboerre – vi vil ikke
e risikere et ssystem, som
m tvinger beboere
til at betale
e ekstra, hve
er gang de få
år en husorde
enssag” (dire
ektør, AAB).
KAB`s hold
dning er, at der
d med almene boliger iikke kun men
nes boliger fo
or de
svageste, men for et bredt udsnit af
a befolkninge
en, og at billiiggørelse og ansvarliggøre
else hængerr godt samme
en. Koncepte
et skal kunne
e tage hensy
yn til
eventuelle
e svage bebo
oere. Det bem
mærkes tillige
e, at de Alme
enBolig+ boliger,
man bygge
er, fortsat vil fylde meget lidt i det sam
mlede landsk
kab, måske ½ %
(1.000 boliiger ud af ca
a. 200.000 alm
mene bolige r i hovedstad
dsområdet). For
hver anden
n AlmenBolig
g+, man opfø
ører, byggess stadig én 'normal' almen
n bolig. Det handler derfor ikke om at erstatte ét kon
ncept med et andet, men
n om
at udvide ttilbuddet på hylderne.
h
En
n AlmenBolig
g+ bolig kan således
s
ikke
umiddelba
art sammenlig
gnes med en
n traditionel a
almen bolig.
Udover de
e ideologisk forskellige
f
sy
yn på AlmenB
Bolig+ og den almene se
ektors
rolle generrelt, kan der i udmeldinge
erne om Alm
menBolig+ imidlertid også ligge
en position
nering blandtt boligselskaberne. Uansset hvad, kan
n en svag opbakning til Alm
menBolig+ po
otentielt udgø
øre et proble
em for konceptets levedyg
gtighed. Dels af praktiske årsager (for få ønsker att opføre bolig
gerne), dels af
a politiske årsa
ager, idet dett kan underm
minere legitim
miteten i at un
nderstøtte ett koncept for de
en almene se
ektor, der ree
elt kun bakke
es op af en begrænset
b
de
el af
sektoren. P
På trods af en
e ikke entyd
dig opbakning
g til koncepte
et forventes der
fortsat opfø
ørt et samlett omfang på 1.250 enhed
der, hvilket må
m anses som
m en
rimelig krittisk masse fo
or at vurdere forsøgets fo
orskellige ele
ementer.
Motiver forr deltagelse i AlmenBolig
g+
De boligse
elskaber, derr har valgt at deltage i Alm
menBolig+, ser
s forskellige
e
perspektivver i billiggøre
else og øget selvforvaltniing i AlmenB
Bolig+, nemlig
g mulighed for:
ger der kan tilpasses den enkeltes behov
- at tilbyde bolig
- at få en blande
et beboersam
mmensætnin g
på det eksistterende bygg
- at bruge erfaringerne fra AlmenBolig+
A
p
geri
- at udvide sortimentet på de
en almene hyylde og styrk
ke sektoren
- at bruge AlmenBolig+ som
m løftestang fo
or udsatte bo
oligområder.
Man er bekendt med de
d ideologiske kontroversser konceptet indebærer, men
argumente
erer typisk fo
or, at ’almene
e boliger’ prin
ncipielt skal opfattes
o
som
m boliger for hele den danskke befolkning. En direktørr for et af de deltagende selskaber udttaler: ”Jeg mener
m
ikke, att AlmenBolig
g+ er for liberralistisk. I min
ne
øjne er det afgørende, at der bliverr bygget bolig
ger til alle sla
ags mennesk
ker
og deres b
behov” (direkktør, 3B).
Et boligsellskab udtalerr, at de tilslutttede sig Alm
menBolig+ ko
onceptet fordi ’det
er et godt koncept’. De
e konkrete motivationsfakktorer var: 1) Den udvided
de
råderet, de
er giver mulig
ghed for indiv
viduelt tilpasssede boligerr, som selska
abet
længe harr været på forkant med, netop
n
ved at ssætte fokus på råderet. 2)
2
Den lavere
e husleje ved
d at billiggøre
e driften.
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Nogle selsskaber ser ud
dover billiggø
ørelsen også
å en mulighed
d for at overfføre
erfaringer fra AlmenBo
olig+ til den øvrige
ø
almen e boligmasse. ”Mit håb eller
e
gende tanke er at bruge nogle
n
af elem
menterne fra forsøgskonc
ceptet
bagvedligg
i det eksistterende bygg
geri” (direktø
ør, 3B).
Andre selsskaber underrstreger imidlertid, at det er begrænse
et, hvor meget erfaring de kkan overføre til eksisteren
nde byggeri, idet AlmenB
Bolig+ er tæt--lavt
og dermed
d skiller sig ud
u fra selskab
bets øvrige b
bygningsmas
sse.
Gennemgå
ående er ønssket om, at AlmenBolig+
A
kan bidrage
e til en bredere og
mere alsid
dig beboersammensætnin
ng.
Både kommuner og bo
oligorganisationer undersstreger, at de
en udvidede råderet gør Alm
menBolig+ fle
eksibel og åb
bner mulighe
ed for at tilpasse boligerne til
individuelle
e ønsker og behov.
Hertil kommer en forve
entning om, at
a AlmenBoli g+ kan bruges til at give områderne ett positivt løft. Både komm
muner og boliigorganisatio
oner påpegerr, at
AlmenBolig+ har poten
ntiale til at ud
dvide den alm
mene sektors
s rolle, men unu
derstregerr ”at AlmenBo
olig+ ikke sk
kal erstatte ett koncept me
ed et andet, men
m
blot udvide
e tilbuddet på
å hylderne” (byggedirektø
(
ør, KAB). Tils
svarende arg
gumenter lyd
der: ”Målet err at kunne ho
olde huslejen
niveauet ned
de og samtidiig
styrke socciale forhold og
o ejerskab. Strategien e
er at tiltrække
e ressources
stærke/selvhjullpne beboere
e og derigennem løfte om
mråderne” (direktør, 3B).
Samlet sett synes selskkaberne at betone forske
ellige elementer af AlmenBolig+, fra me
eget konkrette fordele ved
d individuelt tilpasset byg
ggeri til at se det
som en mu
ulig løftestan
ng for det eks
sisterende byyggeri. Denn
ne fortolkning
gsmæssige ffleksibilitet aff konceptet kan
k ses som en styrke for udbredelse
en af
konceptet..
ende boligse
elskaber har haft
h overveje
elser omkring
g kvalitet og særDe deltage
ligt drift af byggeriet, men
m har også
å givet bud på
å, hvordan man
m vil tackle
e de
mulige udffordringer.
Den praktiske håndteriing af udfordringerne i ko
onceptet, prim
mært i forhold til
kvalitet, om
m det kan lejes ud, egen vedligeholde
else m.m. ha
ar tilsynelade
ende
ikke være afgørende fo
or selskabern
nes ønske o m at deltage
e i AlmenBolig+.
Samlet sett kan det kon
nkluderes, att boligselskab
bernes holdn
ning til Almen
nBolig+ i høj g
grad er præge
et af ideologi.

Udlejning
En potentiel risiko ved alt nybyggerri er faren forr udlejningsv
vanskelighed
der.
Det kunne
e tænkes, at kravet
k
om eg
gen indsats o
omkring renh
holdelse og vedliv
geholdelse
e ville holde potentielle le
ejere væk, m en det synes
s tværtimod for
f
mange at vvære en attra
aktion ved dette byggeri..
eresseliste’ fo
or AlmenBoli g+. Ved årss
skiftet 2009/2
2010
Der er oprrettet en ’Inte
var der ca. 4.000 på lissten, i efterårret 2010 kna
ap 8.000. I forbindelse me
ed tildeling af b
givelse), hvo
boligerne anvvendes et ske
ema (selvang
or der spørge
es til
etc.
beboerness baggrund, håndværksm
h
mæssige kva lifikationer, præferencer
p
KAB regne
er på denne baggrund med fuldtegnin
ng i god tid in
nden indflytning,
hvilket er u
usædvanligt.

Side 9 af 23

Der er gjorrt meget for at
a skabe opm
mærksomhed
d om projekttet, og medie
erne
har vist intteresse for de
et (bl.a. har der
d været en
n forside i Jylllands Posten og
omtale i DR og TV2). Der
D er afhold
dt information
nsmøder med
d 4-500 gæs
ster.
Ansøgerne
e, hvoraf flerrtallet er yngrre familier, ø nsker en billig havebolig i byen, uansett om det er Køge
K
eller Kø
øbenhavn, og
g man er ikke
e skræmt, men
m
nærmere ttiltrukket af det
d forpligtende fællesska
ab, som bolig
gformen kræv
ver.
Det kan alttså konstateres, at der er en stor efte
erspørgsel på
å denne type
e boliger, og ud
dlejningsvanskeligheder synes at ligg
ge langt væk
k.

Ny-industtrialisering, økonomi
ø
og tværkommu
munalt samarrbejde
Billiggørels
se gennem ind
dustrialisering
g
Det overorrdnede succe
eskriterium er
e ”at bygge b
boliger af go
od kvalitet til en
e
pris på min
nimum 10 % under maks
simumsbeløb
bet, med lave
e driftsudgifte
er”.
Hertil kommer udvikling
gen af et digitalt administtrationskoncept og en Be
eboeralmanakk. Det vurderres fra alle interviewede p
parter, at kon
nceptet indtil nu
har kunnett leve op til målsætninge
m
rne.
Vurderinge
er fra produccent og arkite
ekt
Producentten understre
eger stordrifts
s- og skalafo
ordelens effe
ektiviseringsm
muligheder: ”J
”Jeg er ikke i tvivl om, at det
d store volu
umen har en
n givtig effektt på
prisen. Vi h
har satset mange
m
millioner på forsøg
gskonceptet i form af test-produktion
ner, hvilket ku
un har kunne
et betale sig pga. volume
en” (direktør,
Scandi Byg).
Det billiggø
ør også prod
duktionen, at underlevera
andørerne ku
un skal levere
e til ét
sted, nemllig Scandi Byyg i Løgstør. Der er en om
mkostning ve
ed transport af
modulerne
e, men det err ikke relevan
nt at flytte pro
roduktionen tættere
t
på ho
ovedstadsområ
ådet. Scandi Byg fremhæ
æver, at deress produkter er
e afhængige
e af
viden og d
dygtige fagfollk. ”Jo mere vi kan produ
ucere i Løgstør, desto billligere”
(direktør, S
Scandi Byg).
nne producerre lige så billigt som i ram
mmeProducentten vurderer, at for at kun
udbud 1, sskal man op i en ordre på
å minimum 1 00 boliger. Set
S i forhold til
t AlmenBolig+
+ giver det så
åledes mulighed for mind
dre rammeud
dbud fremove
er.

Vurderinge
er fra kommu
uner og bolig
gselskaber
Der er forsskel på, hvorrdan kommun
nerne og bol igselskaber vurderer hus
slejen
vil blive i A
AlmenBolig+::
- IK
Københavns Kommune vurderer
v
man
n, at AlmenBolig+ boligerrne
fakktisk er billigere end forve
entet, hvilkett bl.a. skylde
es ændringen
n af
alm
menboliglove
en i 2009 (sty
yring og fina
ansiering af den
d almene boligb
se
ektor), som re
educerer starthuslejen m
med 12 % i ny
ybyggede, almene
bo
oliger. Huslejen for en 85m2 bolig er cca. 5.800 kr. pr. måned.
som
- IÅ
Århus Komm
mune vurderer man, at de n egentlige kapitaludgift,
k
følge af det lavvere maksimumsbeløb, ikkke er væsentlig lavere end
e
b
så fo
orskellen ligg
ger i driften.
forr andet nyt byggeri,
- Ho
os KAB vurde
erer man, at målsætning en for Almen
nBolig+ om op
o
mo
od 30 % billig
gere husleje i forhold til ssædvanlige almene
a
boliger
ho
older. En vurd
dering af de første udlejn
ninger, som sker
s
i løbet af
a
20
011 viser ifølg
ge KAB, at le
ejeniveauet e
er i omegnen
n af 22-27 % lave-
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re end i en tilsvvarende ’trad
ditionel’, ny o
opført almen bolig. Dette er
do
og kun baserret på en enk
kelt udlejning
g. De efterfølg
gende faser af
evvalueringen vil
v indeholde en grundige
ere analyse af
a huslejenive
eauet
iA
AlmenBolig+.
De konkre
ete huslejer vil
v også afhæ
ænge af, hvilkket udstyrsniv
veau den enkelte
boligorgan
nisation vælg
ger. Flere harr således forretaget tilvalg
g af bl.a. ovenlysvinduer, skkure ved indg
gang, skiferb
beklædning p
på ydervægg
ge m.v., hvilk
ket
umiddelba
art fører til hø
øjere husleje.
En enkelt kkommune (K
Køge) menerr, at økonomii har vejet for tungt i udbu
udsbedømmelsen og finde
er det sålede
es problemat isk, at maksiimumsprisen
n udgjorde den
n afgørende faktor
f
ved ud
dpegning af vvinderen for rammeudbud 1.
Andre kom
mmuner pege
er på, at ’det åbne udbud
d’ i forbindels
se med ramm
meudbud 1 har banet vejen for, at finde det mest kon
nkurrencedyg
gtige produkt.
e konkurrencce betød, at kommunen
k
fiik indblik i allle tilbud. På den
”Den åbne
måde sikre
er kommunen sig det me
est konkurren
ncedygtige prrodukt og de
e bedste samme
enligningsgru
undlag” (plan
nlægger, Køb
benhavns ko
ommune).
Ændringerr på boligmarrkedet
Man kan d
diskutere kon
nceptets økonomiske rob
busthed overffor ændringe
er i
markedet. Konceptet er
e udtænkt i 2006
2
til væksstområder un
nder højkonju
unktur, som biillige boliger til lav- og me
ellemindkom
mstgrupper. Således
S
er grrundstenene ud
dformet (og succeskriteri
s
erne formule
eret) i en bes
stemt samfun
ndsøkonomiskk virkelighed (højkonjunk
ktur og dyrere
e grundpriser). Spørgsmå
ålet
er, om derr med faldend
de boligprise
er fortsat vil vvære et mark
ked for AlmenBolig+, og om
m man skal bruge
b
kræfterr på at udbre
ede et billigbo
olig-koncept,, når
markedet sselv produce
erer billige bo
oliger?
Umiddelba
art udtrykker samtlige inv
volverede parrter ikke bek
kymring for de
e
ændrede kkonjunkturer.. Tværtimod påpeger flerre, at tiden har været med
d AlmenBolig+
+, idet billige grundpriser og lavkonjun
nktur gør dett billigere at bygge
b
på velbelig
ggende grund
de, hvilket ov
verordnet styyrker koncep
ptets fremtidig
ge
udviklingsb
betingelser.
Kommune
er i udkanten af hovedstadsområdet, h
hvor prisen på
p ejerboliger er
faldet meg
get på grund af krisen, se
er ikke sig se
elv som være
ende relevantte for
udbredelse
e af AlmenBo
olig+. En tes
se kan derforr være, at antallet af mulige
samarbejd
dskommunerr for AlmenBo
olig+ er bleve
et mindre, fo
ordi boligprise
erne
er faldet, m
mens koncep
ptet i de reste
erende komm
muner har fået bedre vilkår
som følge af faldende grundpriser.

Tværkomm
munalt samarb
bejde
De store vvolumener, de
er muliggør den
d billige prris, forudsættter sammenkoblede bygge
eordrer på tvværs af komm
muner og bo ligorganisationer. I lyset heraf
udgør det tværkommunale samarb
bejde en forud
odukdsætning forr at opnå pro
tionens skalafordele. Det
D er derfor en del af opg
gaven, at koordinere projjekter
på tværs ssåledes, at projekterne re
ealiseres ved
d fælles udbu
ud og i en kontinuerlig pro
oces.
Temaet err blevet belysst ud fra en fo
ormodet anta
agelse om problematikke
er forbundet me
ed kommune
ernes samarb
bejde og koo
ordineringspraksis. Spørg
gsmå-
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lene har de
erfor taget ud
dgangspunkt i, hvilke erffaringer komm
muner (og bo
oligorganisatio
oner) har hafft i forhold til at indgå i sa
amlede produ
uktionsplaner og i
praksis væ
ære en brik i et
e større pus
slespil, som i ndebærer, at
a det ikke er den
enkelte ko
ommune (og den enkelte boligorganissation) selv, der
d bestemm
mer,
hvornår byyggeriet kan realiseres.
Generelt b
beskriver de interviewede
e parter team
m-samarbejde
et (producent,
kommune,, bygherre og
g arkitekt) so
om vellykket og konstrukttivt, og det op
pfattes som altafgørende for
f udviklinge
en af et godt produkt. ”Te
eamsamarbe
ejdet
har været afgørende fo
or produktres
sultat og kva
alitet og er de
ermed centra
alt for,
at alle inte
eresser imødekommes og
g for at opnå succesfulde
e resultater.” (direktør, Sca
andi Byg). De
ette underby
ygges af, at a
alle kommuner udviser sttor
forståelse for at ’stå i kø’
k til leveran
ncen, og inge
en kommune
er har givet ud
dtryk
for problem
mer med dettte. Flere har peget på tid
dsfaktoren so
om en genere
el
usikkerhed
d ved at opfø
øre almene boliger,
b
og att AlmenBolig+ ikke adskiller
sig fra and
dre almene byggerier
b
på dette punkt. Producenten
n har oplevett stor
samarbejd
dsvillighed bla
andt de forsk
kellige boligo
organisatione
er og kommu
uner
med hensyyn til materia
alevalg m.v.
Det vurderres derfor ikkke at have væ
æret et probl em for komm
munerne (og boligorganisa
ationerne) att skulle ’stå i kø’ og tilpassse sig række
efølgeplanlæ
ægningen, ide
et alle også har
h forstået, at dette forlø
øb er afgøren
nde for den lave
pris.
ormation
Kommunikkation og info
KAB har som bekendt formidlet og ’solgt’ Alme nBolig+ konc
ceptet til de øvriø
ge deltage
ere. Et spørgsmål til delta
agerne har de
erfor været, om de føler sig
s
organisationer og kommuner
godt nok in
nformeret om
m konceptet, og om boligo
er tilfredse
e med KAB’s formidling, herunder
h
de potentielle udfordringer
u
der
d
ligger i kon
nceptet. Alle – med en en
nkelt undtage
else – roser imidlertid KA
AB for
at have be
eskrevet vilkå
årene for delttagelse klartt og tydeligt. Der er generrelt
stor tilfredsshed med KA
AB’s åbenhe
ed, præsenta
ation, informa
ation og kommunikation.

Udfordring
ger, betænkkeligheder, risici
r
I det følgen
nde gennem
mgås deltagerrnes syn på en række af de mulige udfordringer, man kunne se
e i konceptet i udgangspu
unktet, samt de
d udfordring
ger
og betænkkeligheder, som deltagern
ne selv har g
givet udtryk for
f i forbindellse
med intervviewene.

Kvaliten af byggeriet
Det har væ
æret en centrral opgave fo
or projektdelttagerne at sik
kre kvaliteten
n af
byggeriet, og for de de
eltagende kom
mmuner og b
boligselskaber har det væ
æret
en indlysende forudsæ
ætning. På de
en ene side kkan det argum
menteres, att den
indendørs masseprodu
uktion giver langt bedre m
muligheder fo
or at sikre mod
fejl og for a
at hæve kvalitetsniveaue
et (fx med he
ensyn til enerrgiklasse 1). På
den anden
n side kunne man frygte, at den lave p
pris opnås på bekostning
g af
kvaliteten, såvel den byggetekniske
e som den a
arkitektoniske
e.
muner har ha
Flere komm
aft overvejels
ser om kvalitteten. En kom
mmune udtry
ykker
en principiel bekymring
g om, hvorvid
dt den billige
e pris betyderr, at produkte
et er
for dårligt/d
discount og i sidste ende
e, modsat forrhåbningerne
e, vil skabe en
e
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ressourcessvag beboerrsammensættning. Vurderringen er dog
g overvejend
de
den blandtt kommunern
ne, at AlmenBolig+ er et fint teknisk produkt,
p
og at
a der
er fordele fforbundet me
ed ikke at by
ygge under å
åben himmel. Med hensyn til
den arkitekktoniske kvalitet er man realistiske
r
og
g forventer ik
kke både billige
boliger og ’arkitektonisske perler’, men
m absolut h
hæderlig og ordentlig
o
arkitektur.
En mange
el ved AlmenB
Bolig+, som flere boligse
elskaber næv
vner, er fravæ
æret
af fællesfa
aciliteter. En mulig konsek
kvens er, at d
der vil komm
me til at mang
gle
plads/rum til at mødes. Det er dog ikke forbudt selv at lægg
ge lokaler til eller
e
leje sig ind
d andre stede
er(som man gør i andels-- og ejerbolig
ger). Det er afgøa
rende, at ffælleshuse er dyre i både
e anlæg og d
drift, og at bru
ugen af dem ofte
ikke kan le
egitimere udg
giften. Derforr er de fravallgt i AlmenBo
olig+.
Udførende
e
Fra arkitekkt og produce
ents side er der
d gjort meg
get for at kva
alitetssikre prroduktet, båd
de gennem design,
d
produ
uktion og løb
bende kvalite
etssikring. Ud
dover
at produce
enten selv ge
ennemfører kvalitetsgrans
k
skning, har man
m hyret en
n ekstern kvalite
etsgransker (fra
( Orbicon)). ”Man er yd
derst tilfreds med
m produkttets
nuværend
de form, idet det
d er lykked
des at fremsttille moduler, som man fo
orventer, kræver minimal vedligeholdelse
e” (arkitekt, O
ONV).
Med hensyyn til den arkkitektoniske kvalitet
k
erken
nder man, att den kan hav
ve sine begræn
nsninger – men
m at det rigeligt opvejess af de andre
e fordele ved konceptet. Som arkitekten
n udtrykker de
et: ”Måske e
er der arkitek
ktoniske komp
proen som arkite
ekt er det no
oget særligt a
at være med til at skabe billige
b
misser, me
boliger forr mellemindko
omstgrupperrne tæt på de
eres arbejdsp
pladser.” (arkitekt,
ONV).
Den størstte kvalitetsmæssige udfo
ikke i
ordring liggerr dog ifølge producenten
p
konceptet eller produkttionen, men i underentre
eprenørernes
s opførelse af
på pladsen, og
o den konk
krete byggeprroces. ”Vi ha
ar rigtig godt styr
byggeriet p
på produkttionen af sellve husene, men
m ikke i sa
amme omfan
ng på, hvad der
d
sker ude p
på selve bygg
gepladserne” (direktør, S
Scandi Byg).

Drift og ved
dligeholdelse
De fleste kkommuner og
g boligorganisationer harr gjort sig ove
ervejelser om
m
vedligeholdelse og drifft af AlmenBo
olig+, og harr set det som
m noget, der potenp
tielt kan blive en væsentlig udfordriing. Et boligsselskab udtaler: ”Bekymrringen
har specie
elt gået på, hvorvidt beboerne formår at løfte drifts
sopgaven på egen
hånd.” (dirrektør, 3B). Selskabet
S
har afprøvet m edejerboligk
konceptet tidligere,
og selvom egen vedligeholdelse ikke var en de
el af koncepte
et, skete det delvist af sig sselv. Beboerrne fandt, at det også varr naturligt at tage sig af frriarealerne Derfor syness jeg det er in
ndlysende, a
at vi er med i sådant et prrojekt”
(direktør, 3
3B).
boligselskab har
h også ove
ervejet, om e
egen vedligeh
holdelse kan
n lade
Et andet b
sig gøre – men hvis ma
an kan andre
e steder, så hvorfor ikke i det almene
e? Boligselskabe
et vil ikke gå med til at lade boligerne
e forfalde, ma
an vil føre tils
syn
(en del af kkonceptet err den årlige markvandring
m
g) og sende regning for evt.
e
manglende
e vedligehold
delse til bebo
oerne. Det err man megett opmærksom
m på
også at forrklare de beb
boere, der fly
ytter ind.

Side 13 af 23

Et tredje b
boligselskab nævner
n
den udførlige vejjledningsmanual, der ogs
så er
en del af kkonceptet i fo
orm af en ”be
eboeralmana
ak” med anvis
sninger omkring
drifts- og vvedligeholdellsesspørgsm
mål.
Herudoverr vil man sikrre den rette målgruppe
m
ve
ed, at alle på
å interesselis
sten
skal udfyld
de et skema. Målgruppen
n kan overord
dnet inddeles
s i tre:
1/3: børne
efamilier med
d beskæftigellse
1/3: familie
er i beskæftig
gelse uden hjemmeboen
h
de børn
1/3: beboe
ere, herunder seniorer, med
m praktisk/d
driftsmæssig
g erfaring.
Blandt kom
mmunerne err der tilsvarende overveje
elser omkring
g driften, i forhold
til godkend
delse af bebo
oere, informa
ation om vilkå
årene og san
nktionsmuligheder. En ko
ommune udta
aler, at man er
e opmærkso
omme på, at de første ind
dflyttere er indstillet på forh
holdene. Håb
bet er, at kom
mmende tilfly
yttere ’opdrag
ges’
til kulturen. Det er en del
d af koncep
ptet og forsøg
gsgodkendelsen, at indfly
yttere
på forhånd
d informeres grundigt om rettigheder og forpligtels
ser. Kommun
nen
har haft fle
ere forsøg og
g gode erfarin
nger med, att målgruppen
n kan håndte
ere de
nye udford
dringer (resso
ourcestærke
e er flyttet ind
d). Måske kan ikke alle leve op
til kravene
e, og så kan det
d blive nød
dvendigt med
d hjælp udefrra, hvilket be
etyder
forhøjet be
etaling for de
en enkelte.
En kommu
une har haft bekymringerr om, hvad sa
anktionsmulighederne sk
kulle
være, når eller hvis beboere ikke overholder
o
drriftsforpligtige
elserne. Men
n man
forlader sig
g på KAB’s information til beboerne. ”Vi er trygge
e ved, at KAB
B gør
rigtig mege
et ud af at informere folk og fortælle kkommende beboere,
b
at vedliv
geholdelse
e er en del af pakken, når man flytterr ind her” (pla
anlægger, Kø
øbenhavns kom
mmune). Kom
mmunen frem
mhæver desu
uden, at konc
ceptet giver mum
lighed for, at der kan opkræves
o
eks
stra betaling fra personerr, der ikke løfter
den fælless forpligtelse.. Det er dog et potentielt problem, at den
d ekstra betaling ikke ka
an kaldes ‘pligtig pengey
ydelse’ i lejefo
orholdet, me
en at opkrævningen i første
e omgang må
m følge andrre procedure
er. Håbet er dog,
d
at beboe
erne
har kompe
etencerne, og
g at de små enheder stim
mulerer den sociale
s
kontrol og
dermed gø
ør det svært at løbe fra siine forpligtelsser”.. det bliv
ver helt entyd
digt
dig, der skkal vedligeho
olde dit frimæ
ærke” (planlæ
ægger, Køben
nhavns komm
mune).
Overordne
et set kritisere
er man også
å antagelsen om, at det skulle
s
være sværere for be
eboere i alme
ene bebygge
elser selv at vvedligeholde deres bolig
boliger. ”Jeg
sammenlig
gnet med beboere i ejer- eller andelsb
g kan ikke forrstå,
hvorfor ma
an altid tror, at
a folk der bo
or i almene b
boliger er me
eget dårligere
e til
alting. 1/5 af befolkning
gen bor alme
ent, og jeg syynes det er forkert
f
at tale
e ned
til hele den
n gruppe” (planlægger, Københavns
K
kommune).
KAB selv vvurderer, at kommunerne
k
e ser selvforvvaltnings-prin
ncippet i Alm
menBolig+ som
m noget posittivt frem for noget
n
negati vt og problem
matisk. ”Ved
dligeholdelse o
og drift var op
prindelig tæn
nkt som en prris, der skulle
e betales, me
en
har i modssætning hertiil vist sig tiltræ
ækkende på mange – ma
an har altså ramt
en tone i tiidsånden – og
o det er en historie,
h
vi fo
ortæller komm
munerne” (by
yggedirektør, K
KAB).

Valgfrihed o
og tilpasning
En udfordrring ved den industrielle fremstilling
f
e
er, at den giver mindre va
algfrihed, og at den lokale tilpasning derrmed kan væ
ære vanskelig
gere. Module
erne
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skal tilpassses konteksttuelle forhold
d (boligorgan isationens ønsker,
ø
grund
dpriser, lokale
e fysiske forhold), hvorfor prisen varie
erer afhængig
gt af boligorg
ganisationerne
es valg, tilvalg
g og individu
uelle krav – jo
o flere variattionsmuligheder
desto dyre
ere produkterr.
Producentten fremhæver, at der fak
ktisk er variattionsmulighe
eder kommun
nerne
imellem, da nogle kom
mmuner har større
s
spilleru
um end andre
e, bl.a. fordi
grundprise
en også har betydning
b
forr de arkitekto
oniske og kvalitetsmæssiige
mulighede
er. Scandi Byyg har derfor tilpasset mo
odulerne til de
e forskellige opgaver/matrrikler, men fa
astslår, at de
ette ikke har vværet svært at styre. Derr er
udarbejdett et regnearkk, som viser, hvor meget forskellige tilvalg koster, så
man kan sse, hvilke øko
onomiske konsekvenser forskellige ty
yper af tilvalg
g vil få
(fx karnap, ovenlysvind
due m.v.). De
ette værktøj beskrives aff arkitekten som
effektivt (tidsbesparend
de) og funktionelt (bruge rvenligt).
Ikke alle tillpasninger har været nem
mme og lige at gå til. I Årrhus har man
n oplevet probllemer med lo
okalplanen fo
or det områd e, hvor man oprindelig havde
valgt til at opføre Alme
enBolig+. Den
n var meget stram og stilllede særlige
e krav
i forhold til valg af overrflader og ma
aterialer. Dett er endt med
d, at kommun
nen
har fundet en anden byyggegrund.
I andre kom
mmuner har man ligeledes arbejdet m
med at tilpas
sse AlmenBo
olig+
til de lokale
e og kommunale rammer. I Københa
avns Kommune kan der såles
behov for disspensationerr til AlmenBo
des være b
olig+ på tre niveauer i forh
hold
til gældend
de kommuna
ale krav:
1. ’Parkering i Ko
onstruktion:’ Kommunen har i visse bo
oligområder et
kra
av om ’parke
ering i konstrruktion, bl.a. for ikke at be
egrænse byg
ggeog
g friarealer.
2. Ga
as: AlmenBo
olig+ konceptt indeholder ikke gasinsta
allationer, hv
vilket
kræ
æver en disp
pensation fra
a gældende p
politik i komm
munen.
3. Fje
ernvarme: AlmenBolig+ konceptet
k
ind
deholder ikke
e fjernvarme. Købe
enhavns kom
mmune skal dispensere,
d
ffordi det er la
avenergi bolig
ger.
I AlmenBo
olig+ projekte
erne på Grøn
ndalsvænge o
og Amager Fælled
F
etable
eres
der dog fje
ernvarme, bl..a. fordi Købe
enhavns Ene
ergi har acce
epteret en ændret
sammensæ
ætning af fjernvarmeprise
en og individ
duel afregning
g over den enkele
te lejer (Grrøndalsvæng
ge).
Andre sted
der har tilpassningen være
et mindre kom
mpliceret. Ek
ksempelvis har
h
man i Køge ændret lokkalplanen, idet den tidlige
ere lokalplan lagde op til en
del mere frri- og fællesa
+, hvor der i videst muligt omarealer end i AlmenBolig+
fang etable
eres private haver.

Tidsforbrug
g
Flere interv
rviewede nævner, at det lange
l
tidsforrløb med Alm
menBolig+ ha
ar været overrasskende. Idee
en blev fostre
et i 2006 efte
er Ritt Bjerreg
gaards billige
e boliger. I 200
07 gik man i forhandlinge
f
o brugte herrefter
r med Socia lministeriet og
et år på at samle byggesager (til ultimo 2008). Efter licitatio
onen kunne man
m i
sommeren
n 2009 udpeg
ge en vinder, og herefterr har projekte
erne mødt ud
dfordringer af fforskellig artt i kommunerrne, hvorefte
er man i 2010
0 er kommet i
gang med byggerierne
e.
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Ændringerr i tidsplaner forskellige steder
s
i proce
essen kan ha
ave store kon
nsekvenser fo
or forskellige aktørers oplevelse af ko nceptet. De interviewede
e er
spurgt, om
m konceptet har
h indebårett et øget tidssforbrug, og hvilke
h
konsekvenser det må
åtte have for dem.
Kommuna
ale erfaringerr
Der er deltte meninger i kommunern
ne om sagsb
behandlingsttiden. I Århus
s har
man, jf. pro
ocessen omttalt ovenfor, brugt mere ttid i opstartsffasen på Alm
menBolig+ i forrhold til almin
ndeligt støtte
et byggeri. I d
den specifikk
ke sag er tide
en
gået med ttilpasning af lokalplaner, mens afdelin
ngen for støtttet byggeri stort
s
set er gåett fri.
I Københa
avn konstaterrer man, at sagerne
s
har vværet mere tidskrævende
t
e,
grundet ko
ombinationen
n af forskellig
ge boligforme
er. Man har nemlig
n
valgt at
opføre min
ndre plejeboligenheder sa
amtidig med AlmenBolig+, hvilket er en
særstørre logisstisk øvelse, bl.a. fordi de
er samtidig n
nedlægges eksisterende
e
boliger. De
et kræver også en tæt dia
alog mellem Socialforvalttningen og KAB.
K
Det har ikkke noget med
d selve konc
ceptet at gøre
e, men proce
essen har væ
æret
nødvendig
g for at kunne
e realisere fle
ere af de køb
benhavnske AlmenBolig+
+
byggesage
er.
mmune men
I Køge Kom
ner man ikke,, at der er brrugt meget ek
kstra tid på selve
s
projektet o
og den konkrrete tilpasning af lokalplan
nen. Derimod er der brug
gt nogen tid på processen bag
b AlmenBo
olig+, fx et m
mere omfatten
nde materiale
e og
følgegrupp
pemøder, mø
øder med boligforeningerr etc.
Producenttens erfaringer
En af de sttørste udford
dringer er, at få produktio
onsplanen til at forløbe ’som
perler på e
en snor’. Produktionen err derfor sårba
ar overfor ud
dskydelser i bestilb
linger af byyggeri.
agen har væ
æret dyr på grrund af udsæ
ættelse af byg
ggeriet. Årsa
agen
Hvidovresa
har været politiske uovverensstemm
melser i komm
munen om ko
onceptet. Pro
oblemet for pro
oducenten err, at bygherre
en ikke på fo
orhånd kan garantere
g
opfførelse af bygg
geriet. Scandi Byg konkluderer, at den
nne sag vise
er, at det er
enormt vig
gtigt at have styr
s på tidsplanen. Men m
man erkende
er også, at man
m
selv skulle
e have fået ett forbehold in
nd i kontrakte
en. ”Og så er det jo vigtig
gt for
os at udfyllde hullerne. Vi har ikke formået
f
at forrmulere skarrpt nok og få nye
opgaver in
nd” (direktør, Scandi Byg)).
Et relatere
et problem err frafald af prrojekter. Det har samlet set
s medført, at
a antallet af bo
oliger, der ska
al opføres un
nder rammeu
udbud 1, er faldet
f
fra 650
0 til
560. Her e
er det alene den
d udførend
de, der står m
med risikoen
n, hvilket bety
yder,
at indtjenin
ngen bliver mindre
m
end fo
orudsat ved a
afgivelse af bud.
b

Forbedrin
ngsforslag og
g perspektiv
ver
De forslag til forbedring
ger, som er kommet
k
frem
m i interviewe
ene, følger fo
or en
stor del de
e mangler og udfordringer, der i øvrigtt er konstate
eret i process
sen. I
betragtning
g af det tidlig
ge stade, som
m projektet b
befinder sig på,
p er det dog
g begrænsede erfaringer der er at bygg
ge på.
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Kommunerr
Kommune
erne har i inte
erviewene pe
eget på forskkellige udford
dringer.
Udfordring
gerne har bettydning for den fremtidige
e efterspørgs
sel på Almen
nBolig+. Hvis m
man ikke kan
n sikre bygge
eri af AlmenB
Bolig+ i komm
mune- og lok
kalplaner, risiikerer man at
a efterspørgs
slen bliver fo
or lille. De forreløbige udm
meldinger fra tto af kommu
unerne er, at man ikke vil opføre flere AlmenBolig+ boliger forelø
øbig. I Køge fordi
f
det almene marked i kommunen
n er mættet. I Århus fordi m
man vil afven
nte de første erfaringer, o
og fordi der har været ske
epsis
over for ko
onceptet fra kommunens
k
øvrige boligo
organisationer.
En mangle
ende kommu
unal deltagels
se kan derfo r risikere at blive
b
en alvorlig
stopklods ffor udviklinge
en af AlmenB
Bolig+ fremo
over. Dette ka
an dog ændrre sig,
hvis Almen
nBolig+ koncceptet viser sig
s at indeho lde potentialer for kommunerne, og hviss der opstår en lokal efterspørgsel eftter dem.

Boligselska
aber
I forhold till selve produ
uktet er forbe
edringsforslag
gene begrænsede:
- Frravær af fælle
esfaciliteter har
h været næ
ævnt af flere,, men det påpege
es også, at der først skal konstateres et behov, lig
gesom der err et
økkonomisk asp
pekt(fællesarealer er dyre
e både i anlæ
æg og drift)
- Id
de videre udvviklingsmuligheder for Alm
menBolig+ peges
p
på en mere
m
urbaniseret ud
dgave af AlmenBolig+. Se
elvom Almen
nBolig+ er tæ
æt-lav,
er den meget bymæssig,
b
tæ
ætheden er cca. 110 %. Næste
N
skridt kan
bliive en endnu
u mere urban
niseret udgavve, hvor man
n måske indd
drager
erhverv og boliger i 3 etage
er (der er et mindre antal i Grøndalsv
vænge
e)
Der er blan
ndt de deltag
gende boligselskaber forvventninger om, at erfaringerne
fra AlmenB
Bolig+ kan giive et spin-offf til de eksissterende almene boliger. Det
ligger implicit i AlmenB
Bolig+ koncep
ptet, at det e
er dynamisk og
o vil kunne påvirke den a
almene sekto
or generelt, eksempelvis
e
forventes de
et, at det digiitale
administra
ationskoncep
pt vil være ge
eneraliser ba rt.

Producent og arkitekt
Som tidlige
ere nævnt ha
ar ændringerr og forsinke lser i ordrer vist
v sig at ud
dgøre
en stor risiikofaktor for producenten
n, som derforr ønsker en bedre
b
sammenhæng og ssikkerhed me
ellem kommu
unernes plan
nlægning og afgivelsen aff ordrer:
- Sagsbe
ehandling og myndigheds
sgodkendels e skal være på plads før produktbesstilling på fab
brik.
- Produkttionsplanen skal
s
gøres mere
m
fleksibe
el i tilfælde aff ’udfald’ ellerr forsinkelse
er i kommun
nerne.
Set i relatio
on til, at kom
mmunerne ikk
ke har ytret p
problemer om
m tidsrækkeffølgen, bør de ovennævn
nte forslag væ
ære realisablle.

Opsamlin
ng og konklu
usioner
Ny-industriialisering, øko
onomi og tvæ
ærkommunalt s
samarbejde
Der er i løb
bet af projektperioden op
pbygget et prroduktionsap
pparat og en infrastruktur, de
er prismæsssigt og kvalite
etsmæssigt fo
forekommer overbevisend
o
de.
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Blandt de interviewede
e er der høje forventninge
er og en bety
ydelig optimis
sme
overfor kon
nceptet. Man
n er grundlæ
æggende overrbeviste om, at nyindustrialisseringen styrrker forholdett mellem priss og kvalitet, og at fabriks
sproduktionen således vil tilbyde både billigere og b
bedre boligerr. Parterne er enige om, at d
den lave priss er forbunde
et med præfa
abrikeringens
s iboende sto
ordriftsfordelle og idéen om
o udvidet rå
åderet. Både
e kommuner og boligorga
anisationer har en generel fo
orventning til, at koncepttet figurerer som
s
et godt altera
nativ til kon
nventionelt, alment
a
boligbyggeri.
Det tværko
ommunale sa
amarbejde, som
s
man kun
nne forvente
e ville rumme udfordringer, har stort sett været uden
n problemer, ingen har næ
ævnt vanskeligheder ve
ed at indstille
e sig på ’en plads
p
i køen’ .
Der er i evvalueringen ikkke indsamle
et konkrete p
priserfaringerr, da så få by
yggerier er færd
digopført. I Københavns
K
kommune fo
orventer man
n dog, at anskaffelsesprise
en kan holde
es og muligvis blive billige
ere end forve
entet, mens man
m i
Århus kom
mmune, som følge af det lavere makssimumsbeløb
b, ikke forven
nter,
at anlægsssummen blivver meget lav
vere end and
det alment by
yggeri i komm
munen. KAB fforventer lige
eledes, at må
ålsætningen om op til 30
0 % lavere hu
usleje
i AlmenBo
olig+ sammen
nlignet med konventionel
k
lt alment nyb
byggeri kan holh
des.
De ændred
de markedsvvilkår fra konceptets fødssel i 2006 til i dag (faldende
boligpriserr) vurderes ikkke at udgøre
e en hindring
g for AlmenB
Bolig+. Tværttimod
vurderes d
det af KAB, at
a tiden har arbejdet
a
for A
AlmenBolig+ i forhold til både
de komme
ende beboere
es og kommu
unernes syn på koncepte
et.
Udfordring
ger, betænke
eligheder, risiici
De væsentligste betæn
nkeligheder og
o udfordring
ger blandt de
eltagerne kny
ytter
sig til:
 Kvalitteten af bygg
geriet: Flere har
h haft overrvejelser om,, hvorvidt ens
sartethed
den og den lave pris går ud over den tekniske og arkitektonisk
ke
kvalite
et.
 Drift o
og økonomi: De fleste erk
kender, at se
elvforvaltning
gen udgør en
n potentie
el risiko, men alle har tilsv
varende tage
et stilling til, hvilke
h
forhold
dsregler ma
an vil tage i anvendelse,
a
hvis vedligeh
holdelsen sv
vigter. Herudover
proble
ematiseres det
d at se selv
vforvaltningen
n som en sæ
ærlig risiko, alene
fordi d
der er tale om
m almene bo
oliger.
 Tilpassning til lokalle forhold: De
et kræver i fllere tilfælde dispensation
d
ner og
ændringer at kunn
ne tilpasse sig lokale forh
hold og komm
munale politikker.
Selvom fle
ere boligorga
anisationer ha
ar betænkelig
gheder ved driften,
d
er de
et
overvejend
de ideologiskke og politisk
ke argumente
er, der vejer på vægtskållen.
Den genne
emgående motivation
m
er muligheden for at tiltræk
kke en bredere og
mere alsid
dig målgruppe
e, mens mod
dargumentett grundlægge
ende handlerr om,
at AlmenB
Bolig+ ikke sikkrer et højt nok
n serviceniiveau og dermed ikke fav
vner
de mere re
essourcesvage beboere.
Alle boligo
organisatione
er vil sikre sig
g den ’rigtige
e målgruppe’ ved at vælge beboere ud ffra ansøgning
gsskemaer (vægter nabo
oskab og evn
ner højt). KAB udarbejder so
om en del aff konceptet og
o til brug forr boligorganis
sationerne en vejledningsmanual om drift og vedlige
eholdelse. Ko
onsekvensen
n af manglen
nde
vedligeholdelse bliver at
a boligafdelingen kan lad
de opgaver blive
b
udført af
a
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eksterne h
håndværkere
e el. lign. og opkræve
o
udg
giften hos de
en beboer, de
er ikke har opfyyldt sine forp
pligtelser. Sa
amtidig vil kom
mmunerne, for
f at tiltrækk
ke
den rigtige
e målgruppe, være forsigttige med at a
anvise perso
oner til Almen
nBolig+, der ikkke kan hånd
dtere den udv
videde vedlig
geholdelses-- og renholde
elsesforpligtelse
e.
For kommunerne er de
er en væsenttlig udfordrin g i at få tilpa
asset AlmenB
Bolig+
til kommun
ne- og lokalp
planer, både for at sikre p
plads til Alme
enBolig+ og for
f at
mindske fo
ordyrelser på
å grund af tilp
pasninger.
Producentten har særlig
gt gjort sig to
o erfaringer m
mht. fremtidig
g planlægnin
ng:
1) at produ
uktionsplanerne skal værre mere flekssible (forebyg
gger spild og
g tabt
arbejdsforttjeneste på fabrikken)
f
sa
amt at 2) sagssbehandling og myndighedsgodkendellse af byggerri og lokalpla
aner skal værre på plads forud
f
for den endelige fabrriksbestilling..

Udfordringe
er og perspek
ktiver
Konceptet kendetegne
es på den ene side af en optimisme og
o dynamik, der
d
giver mulig
gheder for fo
ortsat udviklin
ng. Der er ud
dviklet en pro
oduktionsplattform
der kan sikkre billige, fle
eksible og drriftssikre bolig
ger. Ligelede
es har der alllerede vist sig eksempler på
p nyskabels
ser og spin-o
offs, og der er ideer fremm
me
om de efte
erfølgende ud
dviklingstrin i konceptet.
På den anden side vurrderes det, at en væsentllig risiko for konceptet
k
er
manglende
e deltagelse fra kommuner og boligse
elskaber. De
e foreløbige melm
dinger fra tto af kommu
unerne er, at man ikke vil opføre flere AlmenBolig+ boliger forelø
øbig, mens man
m i den stø
ørste kommu ne, Københa
avn, efterlyse
er
planhåndta
ag, der kan sikre
s
AlmenB
Bolig+ konce ptet en plads
s i nye byudv
viklingsprojekkter. Den krittiske attitude i dele af den
n almene sek
ktor kan desuden
være med til at svække
e legitimitete
en af, at det e
er et konceptt for hele den
n almene sekttor.
Kommune
ernes opbakn
ning til konce
eptet og mulig
gheder for att skaffe egne
ede
byggegrun
nde har dog vist
v sig at afh
hænge af ma
ange forskellige forhold. DerD
for kan erffaringerne fra
a de første boliger, ændriinger på boligmarkedet og
o en
fortsat marrkedsføring overfor
o
komm
munerne væ re med til at øge tilslutnin
ngen
til konceptet.
Et hovedte
ema bliver drrift og vedlige
eholdelse un
nder selvforva
altning i beby
yggelserne, ssom har værret centralt fo
or kommunerr og boligsels
skabers overrvejelser omkkring Almenbolig+. Hvordan bebyggellserne fungerer i praksis, om
konceptet kan genererre større loka
alt ansvar og naboskab, der
d inkludere
er de
svageste, kan blive afg
gørende for konceptets
k
frremtid. Dette
e tema behan
ndles
i næste de
el-evaluering, som også behandler
b
he
ele udlejnings
sprocessen.
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Bilag 1. In
nterviews

Hanne Mo
oe, Planchef i Køge komm
mune, 24.11..2010
Grith Kyrstted, Økonom
miforvaltninge
en, Københa
avns kommun
ne, 18.11.2010
Jørn Hede
eby Nielsen, Århus komm
mune, 6.12.20
010
Rolf Anderrsson, bygge
edirektør, KA
AB, 1.12.2010
0
Jesper F. Hoffmann, adm. direktør, Scandi Byg
g a/s, 16.11.2
2010
Christian T
Thode, forma
and for Boligs
selskabet Frriheden i Hvid
dovre, 3.12.2
2010
Bjørn Pete
ersen, forman
nd for AKB København,
K
18.11.2010
Bent Frede
eriksen, direktør for bolig
gselskabet 3B
B, 16.11.2010
Christian H
Høgsbro, dire
ektør i AAB, 3.12.2010
Søren Rassmussen, arkkitekt, ONV Arkitekter,
A
6. 12.2010
Der var de
esuden hensigten at genn
nemføre inte
erviews med repræsentan
nter
for Herlev kommune og
g for Domea
a, men på tro
ods af flere he
envendelser er
det er ikke
e lykkedes att få kontakt til de mulige i nterviewpers
soner, og inte
erviews er derfor ikke ge
ennemført.
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Bilag 2. S
Spørgeguide
es
Til kommun
nerne
- Hvordan blev I inddrage
et i projektet og hvorfor gik I me
med? Er I blevet informeret tilstrrækkeligt?
- Der planllægges opførelsse af (der opførres) AlmenBolig
g+ i jeres komm
mune. Der er en
n række kara
akteristika ved AlmenBolig+.
A
Hv
vordan blev dissse præsentere
et for jer?
- Hvordan er projektet forrankret i kommu
unen, og hvem er de centrale medarbejdere på
p projektet?
- Kender d
de centrale med
darbejdere hos jer
j indholdet aff forsøgskoncep
ptet?
- Har I gjorrt brug af muligheden for at de
eltage i den ekssterne følgegrup
ppe?
- Er det pro
oblematisk for jer,
j at I er en brrik i et større pu
uslespil. I skal tilpasse jeres sa
ag(er)
til den ssamlede produkktionsplan?
- Hvordan foregår koordin
neringen i praks
sis?
- Hvor meg
get ekstra koord
dinering og fora
arbejde kræverr AlmenBolig+ sammenlignet
s
med
m
traditione
elle almene boliger, og har dett betydning for vvurderingen af AlmenBolig+?
- Hvilke ud
dfordringer foresstillede man sig
g, at projektet vi
ville medføre, og
g hvordan tog man
m
hånd om
m det?
- Hvad er g
gode og dårlige
e erfaringer så vidt?
v - uddybnin
ng af hvor tinge
ene evt. er gået mindre godt end forventet?
? (ligger det i pro
ocessen, i koncceptet, hos de andre
a
aktører, i lovgivning e
eller andet?)
- Er projekktet med til at ændre
æ
forståelse
en af den almen
ne bygherrerolle
e?
- Har I forsslag til forbedrin
nger af koncepte
et?
- Eksemple
er på spin-off i forbindelse
f
med
d processen og
g konceptet?
--------------- Hvorfor ssiger nogle kom
mmuner nej og vil
v ikke være me
ed?
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Til de byde
ende
- Er det mu
uligt at sige nog
get om prissætn
ningen i forhold
d til den udbudte
e mængde?
- Holder fo
orudsætningen om
o at den store
e skala giver lavvere priser?
- Kan det kkvantificeres? Kan
K ordren blive
e for stor, så prrisen stiger?
- Hvilke forrhold i ordren spiller
s
ind på pris
sen (udover stø
ørrelsen kunne det være variattionen,
tidsfølge
e, energikrav, krrav om materialer etc.)
- Gode og dårlige erfaring
ger?
- Forslag ttil forbedringer af
a konceptet?

Til Boligsellskaberne
- Hvordan kom I ind i projjektet, hvem tog
g initiativet?
- Er konce
eptet blevet forkklaret godt nok?
?
- Hvorfor g
gik I med i proje
ektet, og hvilke forventninger
f
h
har I til koncepte
et?
- Hvordan bliver projektett varetaget i jere
es organisation
n, hvilke andre parter
p
er involve
eret og
med hvilke roller?
- Hvilke ud
dfordringer foresstillede man sig
g, at projektet vi
ville medføre, og
g hvordan tog man
m
hånd om
m det?
- Har proje
ektet levet op til forventningern
ne indtil videre?
?
- Uddybnin
ng af hvor tinge
ene evt. er gået mindre godt en
nd forventet? (liigger det i proce
essen,
i koncept
ptet, hos de and
dre aktører, i lov
vgivning eller an
ndet?)
- Uddybnin
ng af, hvor proje
ektet er gået go
odt, hvad har m
man lært så vidt,, hvilke nye udfo
ordringer ser m
man i forhold til da man started
de?
- Eksemple
er på spin-off i forbindelse
f
med
d processen og
g konceptet?
- Gode og dårlige erfaring
ger?
- Forslag ttil forbedringer af
a konceptet?
------------- Hvorfor ssiger nogle bolig
gselskaber nej og
o vil ikke være
e med? (AAB)
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Til arkitekte
en
- Hvilke ovvervejelser har der
d været i udfo
ormningen af ko
onceptet, og hv
vilke valg er derr truffet?
- Hvordan har man arbejd
det med udfordrringen om et de
esign, der kræv
ver minimal vedligeholdelse?
e?
- Hvordan har disse krav spillet sammen
n med de arkite
ektoniske ambitioner?
- Eksemple
er på spin-off i forbindelse
f
med
d processen og
g konceptet?
- Gode og dårlige erfaring
ger?
- Forslag ttil forbedringer af
a konceptet?

