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FællesBo – hvem er vi? 



FællesBo – hvem er vi? 
 
FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation med ca. 5.000 boliger.  Vi kan 
tilbyde boliger i etagebyggerier, rækkehuse og mindre parcelhuse.  
 
FællesBo beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hvoraf de 27 er ansat i administrationen. 
 
FællesBo er en af landets mest avancerede boligorganisationer i forhold til digitale løsninger. 
Det giver en masse fordele og muligheder for lejerne – ikke mindst økonomiske besparelser. 
 
Samtidig har vi også taget hul på fremtiden. Det sker med en ambitiøs plan om renovering 
og fremtidssikring af en stor del af vores 5.000 lejemål. 
 
Sammensætning af boligmasse:  
455 studieboliger, 4.067 familieboliger og 391 ældreboliger.  
 
 
 
 
 



Organisationsdiagram 2016 

Adm. direktør 

BoligButikken BoligService & Teknik BoligProjekt BoligØkonomi 

Direktions-
sekretær 
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DE FØRSTE TANKER 

FREMTIDEN 
RESULTATER 



Boligerne er baseret på det digitale fraflytningssystem 
 
Alle boligerne er aktive. Dvs. 3D modellerne/bygningerne 
leverer data/informationer til: 
 
• Hjemmesiden 
• Ind- og fraflytningssystemet 
• Driftssystemet 
• Helhedsplaner 
• Fælles Fremtid (helhedsplaner – dokumentdeling) 
 
Hele systemet hænger sammen - vi retter ét sted! 

Et system 



Tidligere fraflytning Elektronisk fraflytning i dag 

Gennemgang af lejemål 

Synsrapport sendes til håndværker 

14 dage til indhentning af tilbud 

Opmåling foretages af håndværker 

Tilbud retur til udlejer 

Pris fremsendes fra udlejer til lejer 

Udlejer sender ordrebekræftelse 

Arbejdet udføres 

Gennemgang af lejemål 

Udlejer sender rekvisitioner 

Arbejdet udføres 

Elektronisk syn 



FÆLLESBOS SETUP 
DE FØRSTE TANKER 

FREMTIDEN 
RESULTATER 



Dokumenthåndtering 



3D BIM MODELLERING 

Drift og vedligehold 

Energiberegning 

Visualisering 
Dataudtræk 

Bygningstegninger 

Grundlag for udarbejdelse af helhedsplaner 

Viderebearbejdning af rådgivere 

Model 

Anvendelsesmuligheder af modeller 

Data til elektronisk syn 



 
Udbud på sommer- og vinteropgaver 
 
eller 
 
omorganisere internt 

Udbud contra omorganisering 



Tidligere struktur for 
ejendomsfunktionærerne 

 
 77 afdelinger – 36 ejendomsfunktionærer 

 
Hver afdeling havde én eller flere ”faste” ejendoms-
funktionærer tilknyttet  

 
Den enkelte ejendomsfunktionærs arbejdsopgaver var både 
beboerservice, udearealer og syn af lejligheder  
 

Ingen samarbejde på tværs af afdelingerne 
 

 
 
 
 



Strukturen i dag for  
ejendomsfunktionærerne 

Alle afdelingerne er geografisk delt op i 5 områder med 
dertilhørende ejendomsfunktionærer samt én ServiceInspektør. 
 
Ejendomsfunktionærerne og ServiceInspektøren skal i 
samarbejde organisere arbejdet i deres område.  
 
Målet er at opnå følgende effektiviseringer: 
 

Optimering af maskinparkerne  
Bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærerne 
Bedre udnyttelse af mandskabsressourcerne 

 
 



5 områder 
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32%  
Besparelser 



Prissammenligning 



Afdelingernes udgifter til istandsættelse  
af flyttelejligheder 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Samlet udgift 

 
18.029.795 

 
17.544.668 

 
14.412.887 

 
10.446.361 

 
9.493.095 

 
9.549.870 

 
7.202.451 

 
7.275.751 

Antal  
fraflytninger 

 
1.136 

 
1.093 

 
1.059 

 
1.080 

 
1.033 

 
1.029 

 
1.016 

 
977 

Genm. udgift  
pr. flytning 

 
15.871 

 
16.052 

 
13.610 

 
9.673 

 
9.190 

 
9.281 

 
7.089 

 
7.447 

Ibrugtagning 400 boliger 796 boliger 679 boliger 
780 boliger 
655 boliger 

798 boliger 
780 boliger 



Præcise 
arealdata for 
lejlighederne 
reducerer de 
konkrete priser 
for hver 
fraflytning … 

Alle lejemål er opmålt 



3 år 
(derudover opnås 

besparelser på fraflytning)  

Afdelingens  
tilbagebetalingstid 



 15.497.467,43  

 15.731.420,21  

 16.039.801,42  

 16.341.938,56  

 15.497.467,43  

 14.840.473,24  
 14.743.559,60  

 14.583.036,00  

 12.000.000,00

 12.500.000,00

 13.000.000,00

 13.500.000,00

 14.000.000,00

 14.500.000,00

 15.000.000,00

 15.500.000,00

 16.000.000,00

 16.500.000,00

 17.000.000,00

2012 2013 2014 2015

d.
kr

. 

Fremskrivning af lønninger for ejendomsfunktionærer i forhold til ny 
og gammel struktur 

Fremskrivning gl. struktur

Nuværende struktur



Biler 



Robot plæneklipper 



FællesBo er med på dronerne 

Idé fra 2 ejendomsfunktionærer, som havde hørt om den nye 
teknologi med droner, der filmer verden fra oven  

 
Besparelser i driften på udgifter til leje af lifte 

 
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 
106 Sønderager var straks med  
på ideén om køb af 1 stk. drone. 

 
 
 
 
 
 



Hvad kan dronen bruges til? 

Inspektion af tagrender, tagplader, solceller, skorstene,  
høje bygninger 

 
Tilstandsregistrering af bygninger  

 
Kontrollere gummifuger og murværksfuger på belastede 
gavle/facader inden markvandringen 

 
Opmåling af udearealer (drift og vedligehold) 

 
Salgsmateriale 
 

 
 
 
 
 



Hvorfor bruge en drone? 

 

Reducere udgifterne til leje af lift 
 

Tidsbesparende 
 
Mulighed for optagelse af både stillbilleder og video 
 
Bæredygtig opmålingsteknologi (alternativt en helikopter) 

 
 
 
 



Foto ned til mindste detalje 

 
 
 
 

    Inddækning v/ovenlys vindue Tagrende/nedløbsrør 



Afdelingsoverblik 

 
 
 
 



Tekniske informationer 

 

Max flyvehøjde: 200 m 
 

Afstand til objektet: Så tæt på, at  
vingerne ikke roterer på noget 
 
Afstand fra dronefører: 2 km 
 
Optage video fra luften i 4K med  
30 frames/sec 
 
Skyde stillbilleder i 12 megapixel 
 
 
 

 
 
 
 



Krav til erhvervsmæssig brug 

Dispensation fra Trafikstyrelsen 
 
Uddannet dronepilot 
 
Driftshåndbog 
 
Strengt regelsæt iflg. Trafikstyrelsen 
- Passende sikkerhedsafstand til  
   personer, dyr og beboelse 
- Alle flyvninger i byområder skal  
   anmeldes til politiet 
 
Der skal udarbejdes log-fil på både dronefører og dronen efter 
hver flyvning 
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En synlig og nytænkende 
boligorganisation med et godt image  



4. mål: En synlig og nytænkende boligorganisation  
med et godt image 
 Vi vil Fuldføres 

hvordan 
Ansvarlige Tidsfrist Økonomi/ 

ressourcer 
Vi vil være synlige i 
sektoren 

 Vi vil være førende 
indenfor markedsføring 
af den digitale 
boligorganisation og 
arbejde for, at initiativer 
formidles videre i den 
almene sektor 
 

 Vi vil arbejde for, at 
FællesBos initiativer 
bliver formidlet videre i 
den almene sektor 

 Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handler om 
Digitaliseringsstrategien. 
Forventet opstart af tiltag 
fra digitaliseringsstrategi i 
Q3 2015 

Vi vil være nyskabende 
indenfor IT med 
digitalisering, 
markedsføring, 
kommunikation og service 
 

 Vi vil være på forkant og 
‘have en finger på pulsen’ 
 

 Vi vil være førende 
indenfor markedsføring 
af den digitale 
boligorganisation 
 
 

 Administration 
 

 Handler om 
Digitaliseringsstrategien. 
Forventet opstart af tiltag 
fra digitaliseringsstrategi i 
Q3 2015 
 



www.faellesbo.dk 
- vejen til din bolig 
- min side 
- forbrugsoverblik  
  

Genhusning 

Drift og vedligehold 

Digitale navneskilte 

Strategisk 
Overblik, vision, værdier, 

retning…  
 

Taktisk 
Fokusområder, styring, 

handleplaner, 
kommunikationskanaler  

  
Operationelt 

Implementering, praktik, 
delprojekter  

 

Digitaliseringsstrategi 





Fysisk registrering 



FællesBo 
• Afdeling 016 
• Gennemgang af driftsbudget 

Test 



Oversigt over driftsplanen 



Adgangsveje 2018 –  
kr. 336.608,- 




	Den Digitale �Boligorganisation
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	3D BIM MODELLERING
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40
	Dias nummer 41

