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handicapbolig.dk

www.danmarkbolig.dk

• Startede tilbage i 2004

• Startet op 2009-10

• Sigter mod at registrere de
mest tilgængelige almene
boliger i 2004-2008

• Samlet indgang for
boligsøgende til alle 550.000
almene boliger

• Vise dem frem til
boligsøgende

• Type, husleje, område

• Foreløbigt resultat: 158.000
boliger gennemgået

• Også søge på tilgængelighed

• Kort og billeder
• kigger over i
www.handicapbolig.dk
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Tilgængelige boliger iflg
Handicapbolig.dk

Databaserne er ikke ens!
• Det er lettere at finde tilgængelige boliger i
handicapbolig.dk
• Kræver man går direkte ind på handicapbolig.dk!

• Danmarkbolig.dk giver tilgængelighed som et tilskud
• men viser ikke alle!

• Kombiner de to portaler!
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Hvilke kriterier der ligger bag
vurderingen?
• Hvornår er en bolig tilgængelig for
de tre forskellige målgrupper?
• Personer i kørestole
• Personer med synshandicap
• Personer med gang-/arm/håndhandicap

Hvordan er kriterierne fremkommet?
• Pragmatisk overbygning på
bygningsreglement og
standarder
• Koordinering med fx AKB’s
boligklassifikation / ældreatlas

• Kan man få indflydelse på
kriterierne?
• Fx reg for personer med astma og
allergi

Hvor dækkende er portalerne mht
tilgængelighed?

Hvilke boliger bør først og fremmest
registreres?

• Danmarkbolig.dk

• Boliger med fortrinsret for
mennesker med handicap

• Viser alle 550.000 boliger i DK
• Viser en delmængde af handicapbolig.dk

• Ældreboliger/seniorboliger

• Ikke samme inddeling af byggeafsnit

• Boliger i et plan

• Handicapbolig.dk
• Viser 158.000 boliger
• Overvægt af tilgængelige boliger

• Boliger i to eller flere plan,
hvor køkken, toilet og mindst
ét soveværelse ligger i
adgangsetagen

• Opdeling af byggeafsnit efter boliger med omtrent samme
tilgængelighed
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Hvem står for indberetningerne?

Hjælp til registrering

• Boligforeningerne, der står for
registreringen
• Vejledning til registrering hentes på
www.handicapbolig.dk som PDF
• Redskaber: Tommestok/målebånd,
udprintet vejledning og noget at
skrive med
• Udfyld vejledningen - 24 sider - sæt
kryds ved alle felter!
• Klik på hjemmesiden og gå til ”Log
ind” og siden ”Registrer bolig” for at
indtaste data

• Hotline support hos SBi

Forsøg på objektiv registrering

Indbygget vejledning

• FAQ samlet på
www.handicapbolig.dk
• Fast, jævn og skridhæmmede
belægning?
• Fritstående trapper?
• Vendeareal foran døre?
• Dørbredde?
• Dørtrin?
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Serviceoplysninger

Hvilke planer der er for vedligeholdelse
og udvikling?

• Ud over boligens tilgængelighed skal der også oplyses
anslået afstand til
• Offentlig transport (bus/tog)
• Indkøb (supermarked)
• Kulturtilbud (museer, teater, biografer o.a.)

• Markedsføring?

• Natur (skov, hav, sø)

• Vedligeholdelse?
• Udvikling?

Troværdighed?
• Troværdigt redskab for kommunerne?
• Kræver brug af begge portaler

• Når man henviser borgere til tilgængelige boliger
• Kræver man selv tjekker detaljerne
• Tal med boligforeningen
• Tag ud og kig!
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