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Danmarks største lejeboligplatform Bolig-
Portal oplever stor efterspørgsel på selska-
bets ejendomsdata indsamlet gennem 20 år, 
der kan optimere kundernes porteføljer og 
identificere nye investeringer. 

Af Anders Spanggaard

Data fra lejeboligmarkedet i 
milliardvis giver BoligPor-
tals kunder helt nye mulig-
heder for at fremskrive tom-
gang, estimere mulige nye 
investeringer og afdække 
hvor meget boligsøgende er 
villige til at betale for leje-
mål i en given bydel og helt 
ned på gade-niveau.

Det er bare en brøkdel af 
det, som virksomheder med 
interesse i ejendomsmarke-
det kan danne sig et overblik 
over med BoligPortals data-
løsning, som bunder i 20 års 
indsamlet data og rummer 
værdifuld viden om lejebo-
ligmarkedet.

–  Vi har arbejdet med data 
i mange år, men det er helt 
tydeligt, at vi lige nu ram-
mer en efterspørgsel fra 
branchen, hvor data spiller 
en større og større rolle. Fle-
re aktører på ejendomsmar-

kedet vil efterspørge vores 
dataløsning til at validere 
businesscases og tilpasse 
investeringer til den fakti-
ske efterspørgsel. Løsnin-
gen er efterspurgt af både 
den lille udlejer og den store 
ejendomsudvikler, der for 
alvor har fået øjnene op for, 
hvor værdifuldt analysear-
bejdet kan være for deres 
forretning, oplyser Anders 
Hyldborg, administrerende 
direktør, BoligPortal.

Han fortæller, at virksom-
heden gennem de seneste 
tre år har arbejdet intenst 
på at blive klar til nye pro-
dukter. Og i dette forløb blev 
det klart, at man skulle have 
mere ud af de milliarder af 
data, der er samlet gennem 
20 år. 

– Ved hjælp af disse man-
ge data kan vi lave nogle ret 
præcise analyser om frem-

tiden, og blandt andre inve-
storer vil meget gerne høre 
om fremtiden, fortæller An-
ders Hyldborg.

Dataværktøjet giver ad-
gang til live at foretage dyb-
degående analyser, hvor fle-
re milliarder datapunkter 
analyseres på under et se-
kund, af et vilkårligt områ-
de i Danmark.

Afgørende for 
bæredygtighed
Hos to af de førende ejen-
domsselskaber NREP og 
Birch Ejendomme har man 
indgået en aftale med Bo-
ligPortal, der giver adgang 
til den omfattende mængde 
data.

– Data er helt afgørende for 
vores arbejde med at gøre 
ejendomme mere bæredyg-
tige, effektive og tilpasset 
kundernes behov. Med Bo-
ligPortals løsning og data- 
platform har vi adgang til 
en stor mængde informati-
on, som vi kombinerer med 
egne data og data fra andre 
eksterne datakilder. Heri-
gennem kan vi træffe bedre 
beslutninger til fordel for 
miljø, kunder, fællesskaber 
og byer. Vi kigger ind i en 
fremtid, hvor data bliver sta-
dig vigtigere for at træffe de 
rigtige beslutninger og for 

at innovere i samme tempo 
som hidtil, siger Kell Møl-
ler, Head of Digitalization i 
NREP
Anders Hyldborg, admini-
strerende direktør i Bolig-
Portal fortæller, at dataplat-
formen rummer store mu-
ligheder for udlejere. De kan 
eksempelvis sammenligne 
huslejerne i et område og 
bruge dataene til at vurdere, 
om deres annoncering er op-
timal i et specifikt område. 
Thomas Bertelsen, partner 
hos Birch Ejendomme er 
enig i, at dataportalen er et 
særdeles brugbart værktøj 
for ejendomsbranchen.

– Tilgængeligheden af 
mange data er til stede i dag, 
men den største udfordring 
er at samle al den nødvendi-
ge information ét sted, som 
giver overblik og mulighe-
den for at træffe beslutnin-
ger på et oplyst grundlag. 
BoligPortal er på lejeområ-
det nået langt med at løse 
denne problemstilling, og 
vi har med vores samarbej-
de med BoligPortal fået et 
analyseværktøj, som vi kan 
bruge sammen med egne 
datapunkter og analyser. Vi 
kan på den måde effektivt – 
og i realtid – danne os et godt 
og robust overblik over den 
historiske udvikling såvel 

som nutiden og forventnin-
gerne fremadrettet, siger 
Thomas Bertelsen. 

Branchens 
sparringspartner
BoligPortal har de senere 
år øget deres strategiske 
fokus på at blive ejendoms-
branchens professionelle 
sparringspartner. Konkret 
betyder det, at der med afsæt 
i data om lejeboligmarkedet 
udvikles serviceløsninger 
til udlejere og andre aktører 
inden for boligudvikling, 
pension, investering og ge-
nerelt finansielle institutio-
ner.

– Vi er i fuld gang med at 
udbygge vores forretning 
fra at være en lejeboligplat-
form for lejeboliger til at bli-
ve en strategisk samarbejds-
partner med 360 graders 
serviceløsninger til ejen-
domsbranchen. Vi udvikler 
konstant vores services for 
at kunne tilbyde endnu mere 
- og med en målsætning 
om at være en endnu tætte-
re samarbejdspartner for 
branchen. Vi vil digitalisere 
og via data optimere porte-
føljer og lede vores kunder 
hurtigt og effektivt mod nye 
og strategisk givtige inve-
steringer, lyder det fra An-
ders Hyldborg.

Han tilføjer, at man i Bo-
ligPortal konstant arbejder 
med at udvikle nye værk- 
tøjer i et højt udviklingstem-
po, for som han siger: »Det er 
hele tiden et ræs om at levere 
mest værdi til kunderne.«

Boligportal gør milliarder  
af data tilgængelige for flere
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• Man skal købe et abonne-
ment for at få adgang til de 
mange data

• Det er også muligt at købe en 
enkelt rapport om et specifikt 
område

• Data bliver opdateret en gang 
i minuttet

• Platformen er et samlings-
punkt for lejere og udlejere i 
Danmark

• Portalen tilbyder den brede-
ste vifte af digitale værktøjer, 
der styrker og optimerer 
udlejeres forretning

• BoligPortal er en del af den 
børsnoterede koncern North 
Media A/S
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Vi rammer lige nu en efterspørgsel fra branchen, hvor data spiller en større og større rolle, lyder det fra Anders Hyldborg, administrerende direktør i BoligPortal.  Foto: BoligPortal
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