
BL og Driftsnet den 25. marts 2019 -
Tema om bygningsdrift



Hvem, hvor, hvor mange

• fsb blev oprettet i 1933

• Første afdeling er Nordhavnsgården, på Østerbro, bygget i 1934 
(295 lejemål)

• Seneste afdeling er Skyttehusene, i Ørestad, med indflytning i af 
sidste 4. etape den 1. april 2019 (467 lejemål)

• Der er i alt 80 afdelinger fordelt over København – med en enkelt 
på Frederiksberg og en i Rødovre

• Mindste afdeling på 4 lejemål i indre by – den største på 1.063 
lejemål i Tingbjerg

• Samlet set 14.000 lejemål

• 1 mio. m2



Bygningsdrift - Driftsprincipper

• Indkøbsfunktion inhouse (50 mio. kr. sparet 2019)

• Bygningsdrift i fokus (efterslæb nedbragt fra 1,3 mia. til 300.000 
kr.)

• Tilstandsrapporter inhouse

• Tilstandsrapportens vurderinger integreret med ppv –
samarbejde mellem driftschef og BTK

• Vi indekserer årligt vores ppv-planer

• Opgavestyring i Edrift



Bygningsdrift - Driftsprincipper

• Styrket samarbejde mellem Byg og Drift: 
Fokuslister før og efter renovering og 
byggeprojekter – driften er begyndt at stille krav

• Krav til DV-materialet – sikrer langtidsplanlægning 
og den daglige styring i eDrift

• Indgåelse af Strategisk Partnerskab med NCC 
(HJEM)



Eks. fokusliste



Organisering, beboere og ansatte -
Driftsprincipper

• Driftsfællesskaber

• Kompetenceudvikling af driftsledere –
ledelseskurser, fælles ledelsesdag, case ved brug 
af ansættelser af DL

• Servicekoncepter – afstemme mellem beboere og 
driften – pt. under revision; bedre sammenhæng til 
den data vi kan trække i eDrift



Driftsfællesskaber og driftssamarbejder i fsb

• 92% (eller ca. 12.050) af alle familie-, ældre- og 
ungdomsboliger i fsb er omfattet af 
driftsfællesskab eller anden samdrift.

• Alle nystartede afdelinger indtænkes fra start i et 
eksisterende driftssamarbejde.

• Vi evaluerer pt. vores 12 driftsfællesskaber –
rapport august 2019

• http://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/sa
mdrift-i-almene-boligafdelinger/

http://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/samdrift-i-almene-boligafdelinger/


Hvad er de åbenlyse fordele ved et 
driftsfællesskab?

• Besparelse på lønsum og ledelseskroner
• Mulighed for egen vikardækning og mindre 

sårbarhed ved sygdom og fratræden
• Højnelse af det strategiske niveau hos den lokale 

ledelse
• Flere opgaver løses lokalt, tæt på kunderne
• Bedre udnyttelse af kompetencer
• Effektiv udnyttelse af maskinpark
• Har ”tvunget” os til at revurdere den måde vi løser 

opgaver på, vores serviceniveau og hvad der med 
fordel kan udliciteres 



Effektiviseringer - Driftsprincipper

• Oprydning på alle driftskonti og ppv-planerne

• Øget brug af udlicitering

• Besparelser fundet i samarbejde og med 
inddragelse af ejendomskontorerne og 
afdelingsbestyrelserne



Hvordan er det gået i fsb i 2019-budgetterne?
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Nettoprisindeks; 103
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Udviklingen i driftsudgifter og husleje - Indeks 2015
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Budgetterne for 2019

• 40 afdelinger får en lejenedsættelse på mellem 0,1 
og 11,4 %

• 15 afdelinger får ingen stigning 

• 10 afdelinger får en stigning mellem 0 og 1% 

• 18 afdelinger får stigninger på mellem 1,0 og 19,6 
%. 



Driftsprincipper

• Digitalisering:
• Krav til BIM (building information modelling)
• Edrift
• Esyn
• Timemap
• ESDH 
• Nye forbrugsmålere

• LEAN – har identificeret en del tunge arbejdsgange 
med uhensigtsmæssige opgaveskift mellem 
ejendomskontor, Kundeservice og Økonomi



Udfordringer (nu) i fremtiden

• Bibeholde vidensniveau ved stillingsskift i driften: 
5-10 nye it-systemer hver gang en ny medarbejder 
starter

• Hvor bringer digitaliseringen os hen? 5G – uanede 
muligheder – Moores lov

• Kræver parathed hos ældre medarbejdere –
hvordan sikrer vi motivationen? 

• De mange renoveringsprojekter efter bygningsdrift 
i fokus

• Nye effektiviseringskrav?
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