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Boligorganisationerne i Danmark skal drives 
mere effektivt, så beboerne kan få en lavere hus-
leje. Frem mod 2020 skal udgifterne reduceres 
med 1,5 mia. kr. gennem en mere effektiv drift. 
Dette har regeringen, KL og BL indgået aftale om 
i 2016.

Igennem de seneste år har der været et stigende 
fokus på effektivitet i den almene sektor, og der 
er også skabt mange gode resultater. Arbejdet 
med at effektivisere driften og administrationen 
og samtidig udvikle en høj kvalitet pågår løbende 
i de enkelte boligorganisationer.

Som resultat af disse indsatser er en række pro-
jekter inden for digitalisering, organisering, ledel-
se og anden effektivisering af den almene sektor 
blevet gennemført. Målet med denne temarap-
port er således at skabe et samlet overblik over 
de mange projekter og rapporter, der er udar-
bejdet af blandt andet SBI, Bygherreforeningen 
og ikke mindst en række udviklingsorienterede, 
almene boligorganisationer.

Publikationen har karakter af et projektkatalog og 
med den i hånden, får læseren en genvej til vi-

den og værktøjer, og kan eventuelt fordybe sig 
yderligere i de centrale problemstillinger. De in-
deholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt. 
er vurderet som aktuelt for den almene sektor. 
Andre projekter kunne være medtaget. Listen er 
således ikke udtømmende.

Publikationen retter sig mod professionelle, der 
arbejder med effektivisering i de almene bolig-
afdelinger med henblik på at opnå en bedre og 
billigere drift. 

 

Forord
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Der er allerede gennemført en lang række ændrin-
ger og effektiviseringer i mange boligorganisationer 
inden for driftsformer, IT, maskiner mv. Nogle orga-
nisationer er langt med dette arbejde, andre er først 
lige begyndt.

Fælles for sektoren er, at der er mange tiltag i gang, 
som samlet set vil sikre, at boligorganisationerne 
gennem denne omstilling bliver mere effektive og 
kan levere professionel og god service til det rigtige 
omkostningsniveau, nu og i fremtiden. 

Effektiv drift
Driften af de almene boliger skal være kendetegnet 
ved effektivitet og høj kvalitet i administration, drift 
og vedligeholdelse af bygningerne og boligområ-
derne til gavn for beboerne og samfundet. Samtidig 
indebærer den almene model, at driftspersonalet 
kan være med til at skabe tryghed og fremme fæl-
lesskabet i boligafdelingerne. 

Målet med effektivisering af den almene sektor er 
derfor, at beboerne i de almene boligområder får 
mest muligt værdi for huslejekronerne – fornuftig 
kvalitet til den rigtige pris. 

Den Almene Forsøgspulje
Med henblik på at håndtere de udfordringer som er 
indeholdt i at effektivisere driften, støtter Udlændin-
ge-, Integrations- og Boligministeriet forsøgsprojek-
ter, der arbejder med dette temaområde. Det sker i 
praksis gennem Den Almene Forsøgspulje.

Støttemidlerne fra Den Almene Forsøgspulje ”skal 
bruges til at igangsætte projekter, der kan bidrage 
til den almene boligsektors løbende udvikling og til-
pasning til de udfordringer og forandringer, som de 
almene boligområder og boligmarkedet generelt 
står overfor”.

Indledning

På hjemmesiden www.denalmeneforsoegspulje.dk 
finder man brugervenlig og systematisk formid-
ling af de støttede projekter. 

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
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På de følgende sider præsenteres en række for-
søgs- og udviklingsprojekter, der arbejder med væ-
sentlige problemstillinger indenfor effektiv drift. De 
fleste af disse projekter er støttet af Udlændinge, In-
tegrations- og Boligministeriet gennem Den Almene 
Forsøgspulje. For at skabe et overblik er projekterne 
delt ind under fire overskrifter med hver sit fokus. I 
det følgende vil der kort blive redegjort for disse.

Driftsmodeller, organisering og ledelse
Den afdelingsopdelte drift har tidligere præget or-
ganiseringen i de almene boligafdelinger. Den er 
dog ofte ikke hensigtsmæssig i et effektiviserings-
perspektiv, da dette ofte indebærer personafhæn-
gig beboerservice og standard, øgede udgifter til 
håndværkere samt manglende kompetenceudnyt-
telse, videndeling og manglende socialt/fagligt fæl-
lesskab blandt medarbejderne. 

Mange boligorganisationer arbejder derfor med den 
interne organisering af driften i forhold til at realisere 
et effektiviseringspotentiale. Driften omlægges ek-
sempelvis til fællesdrift (samdrift), teamopdelt eller 
facility-servicemodeller, mens andre vælger at out-
source specifikke fagområder. 

Også maskinpakken kan med fordel omorganise-
res. Hvis man går sammen om fællesindkøb og/
eller udnytter den bedre er der væsentlige bespa-
relser at hente.
  
I forhold til ledelsesdelen står det klart, at mange 
driftschefer/inspektører bruger for lidt tid på ledelse. 
Der efterlyses strategisk ledelse, hvor man ser på 
en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. 
I forlængelse heraf kan det bl.a. konstateres, at der 

Projektoverblik
mangler generel ledelseskompetence, herunder 
personaleledelse og forståelse for elementerne i ef-
fektiv drift. 

IKT og digitalisering
I forbindelse med effektivisering af de almene be-
byggelser arbejder flere boligorganisationer med 
de muligheder, som IKT giver i relation til bl.a. di-
gital aflevering fra byggeri til drift. IKT-data kan 
også med fordel bruges til drifts- og administrati-
onsopgaver i forbindelse med udlejning, flyttesyn, 
service-aftaler inden for drift og vedligehold mv. 

I forhold til bygningsdrift kan bygningsdelskort give 
data til DV-planen og lægge retningslinjer for efter-
syn og vedligeholdelsesintervaller. Man kan gen-
nem de digitale muligheder sikre bedre udbud, hø-
jere kvalitet og færre omkostninger. Endvidere kan 
der i administrationen opnås besparelser gennem 
digital-selvbetjening - et område der også er i ud-
vikling ude i boligorganisationerne.
 
Mange boligorganisationer har succes med digi-
talisering af dele af såvel administration som drift. 
Digitalisering af fx indkøb, udbud og flyttesyn har 
resulteret i og tilbyder fortsat store effektiviserings-
muligheder og potentielle besparelser i boligafde-
lingerne. Det samme gælder systematisk arbejde 
med data til udbud af flytteboliger, VVS opgaver, 
trappevask, snerydning, maling af træværk osv. Sy-
stematisk udbud af service- og driftsaftaler, såsom 
måleraflæsning, udskiftning af målere, CTS syste-
mer, ventilation, pumper, elevatorer mv. er også i 
fokus i flere boligorganisationer. 
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Drift og vedligehold
Der er rigtig god økonomi i at vedligeholde byg-
ninger og sikre, at skader ikke udvikler sig over tid. 
Imidlertid kan det konstateres, at nogle boligorgani-
sationer ikke har de nødvendige drifts- og vedlige-
holdelsesplaner, som kan være med til at forebyg-
ge problemer og sikre en optimal drift. Det kan også 
konstateres, at der er stor forskel på vidensniveau 
om ejendomme og deres drift.

Også på andre områder af bygningsdrift finder man 
væsentlige forbedringsmuligheder. Det gælder fx 
potentialet for miljøforbedringer i drift og vedlige-
holdelse af eksisterende etageboliger, hvor mange 
oplagte løsninger og fremgangsmåder ikke bliver 
anvendt, og det gælder ikke mindst i planlægning 
og styring af ressourcerne i den daglige drift.

Benchmark og opmåling
Gennem støttede projekter er flere boligorganisatio-
ner i gang med at udvikle en række operationelle 
nøgletal, som kan bruges til detaljeret benchmar-
king på driftsområdet. Dette er en forudsætning 
for, at man kan opnå gevinster fx ved at gå i udbud 
med større mængder, men det kræver naturligvis, 
at man kender mængderne. 

Derfor arbejdes der samtidig med at opmåle ek-
sempelvis græsarealer i boligafdelingerne, således 
at der skabes et overblik over mængden og kend-
skab til, hvad den nuværende omkostning er. Dette 
arbejde er vigtigt specielt i relation til, om man skal 
outsource et område. Arbejdet vil vise, hvor store 
besparelser, der kan være forbundet med sådanne 
større udbud eller sikre, at omkostningerne holdes 
på et konkurrencedygtigt niveau.
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En innovativ vej
PROJEKTEJER
Boligkontoret

KONTAKTPERSON
Ida Ravnholdt Poulsen, 
idpo@bdk.dk 

PRODUKT
Almen vejledning: En in-
novativ vej til effektiv drift 

Hæfte: Anbefalinger til 
god almen drift

Bog: Bedre og bil-
ligere - erfaringer med 
omlægning af driften i 
almene boligorganisa-
tioner

STATUS
Projektet er afsluttet 
i 2016

Fokus: Driftsmodeller, organisering og ledelse

til effektiv drift 

Projektbeskrivelse

Projektet en ’En innovativ vej til effektiv drift’ har haft det formål at undersøge 
den daglige drift af almene boliger og identificere best pratice for almen drift ift. 
organisering, økonomi og beboertilfredshed.

Det viste sig hurtigt, at både den politiske beslutning om at omlægge driften 
og omlægningen i sig selv var en krævende og svær proces. Resultaterne af 
projektet ’En innovativ vej til effektiv drift’ er derfor også blevet til en erfaringsop-
samling i forhold til, hvordan man gennemfører forandringsprocesser i driften af 
boligområderne. Således er der i  AlmenVejledning, ’En innovativ vej til effektiv 
drift’ lagt vægt på, hvordan man gennemfører en god forandringsproces samt 
hvilken rolle ledelsen spiller, når man skal gennemføre forandringer, der griber 
ind over for både beboere, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer.

Elementerne i best practice er i forskellig udstrækning gennemført som driftsom-
lægninger i seks boligorganisationer. I projektet har man fulgt disse seks forsøg 
med driftsomlægning for at undersøge resultatet i forhold til organisering, økonomi 
og tilfredshed blandt beboerne. I forbindelse med vejledningen er der produceret 
en række værktøjer, skabeloner og eksempler - og ikke mindst - de meget inte-
ressante resultater af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt drifts-
chefer og inspektører samt en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere.

Resultat 

’En innovativ vej til effektiv drift’ er en publikation til alle, der arbejder med ledelse 
og styring af den daglige drift af almene boliger. Vejledningen samler resultater og 
erfaringer fra projektet og klæder både den administrative og politiske ledelse på 
til at imødekomme de stadig stigende krav til effektivitet og optimering. Vejlednin-
gen består af seks kapitler, som handler om organisering og driftsmodeller, ledelse 
og forandringsprocesser, beboertilfredshed, benchmarking og offentlige udbud. På 
baggrund af erfaringer fra nærværende projekt og erfaringer fra en række andre 
organisationer i sektoren kan det typisk anbefales at arbejde strategisk og målret-
tet frem mod fælles drift eller samdrift på tværs af afdelinger og/eller organisationer 
afhængig af størrelse og geografi. Der er klare fordele ved at organisere driften, så 
man løser opgaver i teams og samarbejder på tværs af afdelinger og boligområder.

Læs mere 
www.almennet.dk eller www.denalmeneforsoegspulje.dk

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
https://goo.gl/c9Z6bJ
https://goo.gl/s2NKaY
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Samdrift 
i almene boligafdelinger

– billigere drift og bedre beboerservice
PROJEKTEJER
fsb

KONTAKTPERSON
Anders Peo Fajers, 
apf@fsb.dk

PRODUKT
Drejebog: 
Samdrift mellem 
almene boligafdelinger

Pixi-udgave: 
Samdrift mellem 
almene boligafdelinger

Rapport: Kortlægning 
af samdrift i almene 
boligafdelinger

Kort fortalt - Samdrift i 
almene boligafdelinger 
(pixi-udgave af rap-
porten)

STATUS
Projektet er afsluttet 
i 2014

Fokus: Driftsmodeller, organisering og ledelse

Projektbeskrivelse

Øgede udgifter til drift - og dermed højere husleje - presser mange almene bo-
ligafdelinger økonomisk. Samtidig forventes typisk højere serviceniveau, effek-
tivitet og professionalisering af boligorganisationerne.  Samdrift mellem almene 
boligafdelinger rummer mulighederne for at sikre en høj faglig kvalitet, billigere 
drift og bedre beboerservice. Gennem projektet ønsker man at give beboerne 
en bedre og billigere drift og service. Det sker på baggrund af fsb’s erfaringer 
med samdrift samt erfaringer fra andre boligorganisationer. 

Resultat 

Projektet, der gennemføres af fsb, har blandt andet resulteret i en rapport, der 
beskriver erfaringerne med samdrift fra fsb og fem udvalgte boligorganisatio-
ner. Projektets resultat er en række modeller for samdrift til gavn for den almene 
boligsektor.

I den første del af projektet beskrives de mange forskellige parametre samt 
otte udfordringer, der skal overvejes og håndteres i forbindelse med etablering 
og den videre drift af forskellige samdriftsformer. Desuden beskrives de ideelle 
rammer for en samdrift.

Læs mere 
www.denalmeneforsoegspulje.dk

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
https://goo.gl/2KMCzy
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Digitale Tilstands-
vurderinger 

PROJEKTEJER
Bygherreforeningen 

KONTAKTPERSON
Line Maj Aagreen, 
lma@bygherre-
foreningen.dk

PRODUKT
Rapport: 
Digitale Tilstandsvur-
deringer i Det Almene 
Byggeri - effektivitet og 
værdiskabelse med IKT 
og BIM i driften

Pressemeddelelse: 
Digitale tilstandsvur-
deringer effektiviserer 
driften

STATUS
Projektet er afsluttet
i 2016

Fokus: IKT og Digitalisering

i Det almene Byggeri - effektivitet og værdi-
skabelse med IKT og BIM i driften

Projektbeskrivelse

Dette projekt har fokus på, hvordan optimering af driftsprocesserne kan skabe 
øget effektivitet i de almene boligselskabers administration og bedre opretholde 
værdien af bygningsmassen ved at have et ensartet grundlag for registrering af 
bygningers tilstand.

Tilstandsvurderinger danner grundlag for planlægning og administration af ved-
ligeholdelse, og bør foretages på et ensartet og struktureret grundlag, der gør 
det muligt at anvende oplysningerne på tværs af tid, personer, bygninger og 
boligselskaber. Projektets formål har derfor været at udvikle en standard for til-
standsvurdering for det almene byggeri, som er baseret på en procesmodel og 
Bygnings Informations Modeller (BIM).

Resultat 

Projektresultaterne er samlet i en rapport, der gennemgår hvordan den almene 
sektor kan bruge kvalitetsmål og tilstandsvurderinger til at udvikle sin praksis 
ved at skabe forståelse for de strategiske muligheder ved IKT og BIM og benytte 
de konkrete værktøjer og procesmodeller. Rapporten kommer med en række 
konklusioner, forslag og anbefalinger til at bruge tilstandsvurderinger aktivt i 
ejendomsdrift med henblik på at integrere arbejdet med tilstandsvurderinger i 
anvendelsen af IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) og BIM (Byg-
nings Informations Modeller) i den daglige drift. Kvalitetsmål og strukturerede 
data, der tilstræber en objektiv praksis, er et væsentligt skridt på vejen.

Læs mere 
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

https://goo.gl/5RDdIv
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IKT-redskaber  
til den almene sektor 

PROJEKTEJER
Bygherreforeningen

KONTAKTPERSON
Line Maj Aagreen, 
lma@bygherre-
foreningen.dk

PRODUKT
Introduktionsvideo: ”Så 
let stiller du IKT-krav”

Samlet rapport: IKT-net-
værk og database for 
den almene sektor

IKT-specifikation for 
den almene sektor - en 
skabelon

Bilaget: Digital Afleve-
ring for den almene sek-
tor - teknisk kravspecifi-
kation for IFC-modellens 
objekter og egenskaber

En vejledning til byg-/
driftsherren

FM databasen, der 
understøtter tilpasning 
af specifikationen og er 
et redskab til reflekteret 
kravstillelse

IKT-kufferten - et læ-
ringsspil

STATUS
Projektet er afsluttet
i 2016

Fokus: IKT og Digitalisering

Projektbeskrivelse

I dette projekt har ledetråden været at gøre det let og overskueligt at stille præ-
cise krav til IKT – og klæde byg- og driftsherren på til at anvende IKT både i den 
eksisterende praksis og på længere sigt.

IKT kan skabe stor værdi for byg- og driftsherrerne. Særligt på driftsområdet er 
der mulighed for store besparelser og mere effektiv administration og drift ved 
at drage nytte af de informationer, der genereres i bygge- eller renoveringspro-
cessen.

Implementering af IKT er dog en generel udfordring for byggebranchen, da der 
mangler redskaber til at gøre det let, meningsfuldt og overskueligt at stille de 
rigtige krav og leve op til IKT-bekendtgørelsen, for på den måde at skabe værdi 
i både byggeprocessen og det færdige byggeri. Projektets primære målgruppe 
er ledere og medarbejdere i den almene sektor, som arbejder med ydelsesbe-
skrivelser, udbud og kravspecifikationer til fx FM i henhold til IKT-Bekendtgørel-
sen - blandt andre byggechefer, projektledere og inspektører.

Resultat 

Udviklingsprojektet bygger videre på Bygherreforeningens tidligere digitali-
seringsprojekter, Byggeskadefondens initiativ ”Kom godt i gang med IKT-
Bekendtgørelsen”, Forvaltningsklassifikation og projektet ”Nyttiggørelse af 
objektbaserede bygningsmodeller i ejendomsforvaltning” version 1.0 udgivet 
af Landsbyggefonden, august 2014. Projektet har resulteret i flere produkter 
blandt andet en samlet rapport, en introduktionsvideo og et læringsspil. 

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

https://goo.gl/YnStpE
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IKT 
Projektbeskrivelse

Projektets mål er at udvikle metoder og redskaber, der gør anvendelsen af IKT i 
byggeprojekter mere tilgængelig for de almene organisationer.  

Projektet arbejder ud fra en metode, hvor varetagelsen af IKT koordinationen va-
retages af en uafhængig IKT rådgiver i stedet for, som traditionelt, at lade totalråd-
giveren have ansvaret for IKT koordinationen. Den uafhængige IKT rådgiver skal 
hjælpe den almene organisation med at stille de relevante krav til IKT anvendelsen 
hos totalrådgiveren, de udførende entreprenører og leverandører. IKT rådgiveren 
skal vejlede og kontrollere, at byggesagens parter lever op til de krav til IKT an-
vendelse som bygherren stiller, men IKT rådgiveren skal netop ikke projektere.

I projektet bliver der udviklet et koncept til en IKT kravsspecifikation og IKT 
aftale, så det bliver nemt og ligetil for den almene bygherre at engagere en uaf-
hængig IKT rådgiver. 

For at sikre, at der bliver stillet de rigtige krav til den digitale aflevering, bliver der 
også udviklet et koncept til en IKT- Forvaltningsspecifikation. I specifikationen 
bliver der stillet krav om relevante oplysninger, så den efterfølgende forvaltning 
af byggeriet bliver mere effektiv og med højere kvalitet. IKT forvaltningsspecifi-
kationen vil indeholde krav fra udlejningen, regnskabsfunktionen, energiafdelin-
gen, driften (konto 114 og 115) og bygningsvedligeholdelse (konto 116). I IKT-
forvaltningsspecifikationen bliver der lagt vægt på at få stillet krav til den digitale 
aflevering, så det bliver muligt at bruge principperne i ”effektiv drift”.

Resultat 

• IKT aftale
• IKT kravsspecifikation
• IKT forvaltningsspecifikation

PROJEKTEJER
AlmenNet 

KONTAKTPERSON
Klaus Kramshøj, 
klaus.kramshoej@
gmail.com

PRODUKT
IKT aftale

IKT kravsspecifikation

IKT forvaltningsspeci-
fikation

STATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: IKT og Digitalisering

i alment byggeri og drift

Som en del af projektet bliver der gennemført fire demonstrationsprojekter, hvor 
koncepterne bliver afprøvet, og erfaringer fra demonstrationsprojekterne vil ind-
gå i de færdige koncepter.  

Til de tre koncepter vil der blive skrevet vejledninger, der beskriver hvordan kon-
cepterne skal bruges. Resultaterne fra demonstrationsprojekterne vil blive sam-
let i en Almennet vejledning, og der planlægges en møderække, hvor projektets 
produkter bliver præsenteret for en større kreds.

Læs mere 
www.almennet.dk

https://goo.gl/9yhKZd
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Projektbeskrivelse

Formålet med dette IKT projekt er at designe og afprøve en projektweb til at støt-
te og effektivisere helhedsplanlægningen i alle faser af byggeriet, og at denne 
projektweb kan danne afsæt for eksterne aktørers BIM-tilgang til deres tilbuds-
givning. 

Projektet har afledt en række fokusområder til fremtidige større, generelt anven-
delige almene IKT-Projekter:
• At tilvejebringe et kvalificeret udbudsgrundlag for IT-leverancen.
• At foretage en grundig granskning af de indkomne tilbud, evt. ved inddra-

gelse af uvildig ekstern bistand. F.eks. fra Digitaliseringsstyrelsen.
• At brugeren etablerer en beslutningskyndig, intern IKT-projektgruppe.
• At brugeren tilknytter en særlig IKT-kyndig ekstern specialist som ’second

opinion’ aktør til at vejlede i formulering af brugerkrav, design og gennemfø-
relse af IT-leveranceudbud, indgåelse af IKT-leverancekontrakter samt til at
facilitere og monitorere leveranceforløbet.

Resultat

Projektet har resulteret i  rapporten ”En ny dagligdag med IKT - I almene renove-
ringsbyggesager” og projektweb manualen.
”En ny dagligdag med IKT - I almene renoveringsbyggesager”

Projektweb manualen er et produkt, der giver mulighed for egen videreudvikling 
eller der kan opstilles krav til en leverandør af et IKT-værktøj. 

PROJEKTEJER
fsb 

KONTAKTPERSON
Claus Olsen, 
co@fsb.dk

PRODUKT
Projektweb manual

Rapport

PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet
i 2013

Fokus: IKT og Digitalisering

En ny dagligdag 
med IKT

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

https://goo.gl/KL0doB
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PROJEKTEJER
Domea.dk 

KONTAKTPERSON
Claus Aastrand, 
cla@domea.dk

PRODUKT
Rapport

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: IKT og Digitalisering

af kommunikation til beboere, 
og det offentlige mm.

Digitalisering

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at udarbejde et katalog. Ved at udarbejde et års-
hjul identificerer kataloget de materialer, som boligforeninger udsender til sine 
beboere, det offentlige, banker med flere på en regelmæssig basis igen og 
igen.  Efterfølgende skal det vurderes, hvilke processer omkring udsendelse af 
materialer på årshjulet det giver økonomisk og/eller servicemæssig gevinst at 
omdanne til digitale work flows. For at kunne vurdere hvilke processer som, med 
fordel, kan omlægges beskrives den nuværende offentlige digitale infrastruktur. 
Ligeledes undersøges, hvilke udfordringer anvendelsen af infrastrukturen giver i 
forhold til overholdelse af lovgivningen for den almene sektor og den kommende 
EU forordning omkring opbevaring af personfølsomme data.   

Resultat

Resultat af projektet forventes at være et inspirationskatalog til udarbejdelse af 
et digitalt årshjul, der viser kontakten mellem boligorganisationen og beboerne, 
kommunen, banker mv. 

Læs mere 
www.almennet.dk

https://goo.gl/iEemaH
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PROJEKTEJER
Lejerbo

KONTAKTPERSON
Lise Larsen Sodborg, 
lls@lejerbo.dk

PRODUKT
Hjemmeside om digital 
fraflytning 

Rapport: 
Afprøvningsprojekt - 
Energirenovering

PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet
i 2013

Fokus: IKT og Digitalisering

Projektbeskrivelse

Målet med projektet var at udarbejde en hjemmeside, hvor de almene bolig-
organisationer får et godt overblik over, hvilke muligheder og gevinster der ligger 
i at indføre digital fraflytning. På siden er der også samlet nogle af de erfa-
ringer, som forskellige interessenter har fået med systemet. Det gælder både 
ejendomsfunktionærer, håndværkere og administrativt personale. Går man og 
overvejer at indføre digital fraflytning i sine boliger, så er det et rigtig godt sted 
at starte. De digitale fraflytninger er godt for lejerne, der med det samme kan få 
et overblik over, hvad der skal laves og prisen. Men det er i lige så høj grad godt 
for de almene boligorganisationer, der kan effektivisere administrationen og få 
bedre overblik over fraflytningsomkostningerne.

Resultat

Det endelige produkt er hjemmesiden www.digitalfraflytning.org.

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

Digital fraflytning 

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
https://goo.gl/rj1cd5
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Projektbeskrivelse

Projektet Digital markvandring har til formål at gøre det nemmere at digitalisere 
markvandringen ude i de enkelte boligafdelinger. Herved sikres en systematisk 
og løbende registrering af fejl og mangler. Ejendomsfunktionærer kan via en 
app løbende registrere ejendommenes fejl og mangler i løbet af året. 

Fordele ved digital markvandring:
• Med digital markvandring mindskes risikoen for at overse eller glemme

vigtige vedligeholdelsesopgaver.
• Med digital markvandring mindskes risikoen for, at opgaver ikke bliver

udført, eller at der ikke henlægges midler til dem.
• Med digital markvandring sker der en klar ensretning af den måde markvan-

dringen gennemføres på, og det bliver lettere for fx driftsledere at få fat i og
sammenligne data om en bestemt bygningsdel.

• Forberedelsestiden til udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner kan
reduceres med ca. 75 %, da alle registreringer foretages løbende og syste-
matisk hen over året.

• Ved at bruge digital markvandring, får afdelingsbestyrelsesmedlemmer et
bedre og mere overskueligt mødemateriale og beslutningsoplæg vedrøren-
de drift og vedligeholdelse af deres afdeling.

PROJEKTEJER
Domea.dk 

KONTAKTPERSON
Claus Helstrup, 
cbh@domea.dk 

PRODUKT
Pjece - ”Gør markvan-
dringen digital”

Video - Med Ole på 
markvandring

PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet
i 2016

Fokus: IKT og Digitalisering

Digital 
  markvandring

Resultat

I pjecen og videoen om digital markvandring finder man blandt andet viden om 
app’en, implementeringen af digital markvandring samt de fordele, der ligger bag 
at gøre markvandringen digital. Digital markvandring er et system, der digitaliserer 
processerne omkring en almen boligafdelings årlige markvandring. Systemet er 
udviklet til boligadministrationer og erstatter kort fortalt små gule huskesedler med 
en systematisk digital registrering af fejl og mangler i boligafdelingen. 

Læs mere 
www.denalmeneforsoegspulje.dk

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
https://goo.gl/PyMe7p
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Digitale 
    driftsplaner
PROJEKTEJER
fsb

KONTAKTPERSON
Margit Koltze, 
mk@fsb.dk  

PRODUKT
Udførelsesvejledning

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: IKT og Digitalisering

Projektbeskrivelse

Boligafdelingernes driftsplaner skal kunne håndteres og bruges nemt og aktivt af 
alle relevante led i organisationen. Projektet vil digitalisere driftsplanerne med til-
hørende udførselsvejledninger, så driftsopgaverne nemt kan distribueres og an-
vendes i marken, lige som at udførsel skal kunne dokumenteres og kvalificeres.

Resultat

Projektet forventes at resultere i en udførelsesvejledning. 

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

https://goo.gl/qwnp6f
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PROJEKTEJER
Domea.dk 

KONTAKTPERSON
Claus Aastrand, 
cla@domea.dk

PRODUKT
Rapport

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke
afsluttet 

Fokus: IKT og Digitalisering

Digital 
   Selvbetjening

Projektbeskrivelse

Med projektet Digital Selvbetjening analyseres hvilke behov for selvbetjenings-
muligheder ansøgere, beboere, beboerdemokrater og driften i de almene boli-
ger har samt hvilke områder, der vil give størst økonomisk effekt og hvilke, der 
vil give størst brugeroplevet effekt og endelig, hvordan den almene boligsektor 
kan effektivisere og opnå de største besparelser.   

Resultat

Projektet forventes at resultere i en rapport.

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk 

http://www.almennet.dk
https://goo.gl/TtE8jH


20

PROJEKTEJER
fsb

KONTAKTPERSON
Anders Peo Fajers, 
apf@fsb.dk

PRODUKT
Rapport

Idékatalog

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: IKT og Digitalisering

Mød fremtiden  
– drift og fællesskab i almene ungdoms-

boliger med afsæt i nye digitale muligheder

Projektbeskrivelse

I forbindelse med etablering af moderne ungdomsboliger i Plejehjemmet Øselsgår-
den i København, har fsb fået støtte til at afprøve, hvordan der bedst skabes et godt 
fællesskab og et velfungerende beboerdemokrati, der kan understøtte en effektiv 
drift. Dette gøres bl.a. via digitale medier og værktøjer.

Resultat

Projektet har allerede resulteret i et idékatalog, som kommer med 21 konkrete an-
befalinger til indsatser, der kan igangsættes i både eksisterende kollegier og ung-
domsboliger, men også i forbindelse med etablering af nye boligafdelinger. Anbe-
falingerne skal inspirere til at udvikle og forny kollegie- og ungdomsboligerne med 
fokus på både arkitektoniske, sociale, lokale og kommunikationsmæssige tiltag.

Anbefalingerne er udviklet på baggrund af et længere analysearbejde, omfattende 
interviews, casebesøg, best practice, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppe 
mm., og udstikker både de lavthængende frugter og mere langsigtede initiativer, 
der kan iværksættes for at forbedre det sociale miljø i kollegie- og ungdomsboliger. 
Idékataloget danner grundlaget for det efterfølgende projekt, hvor idekatalogets 
anbefalinger skal afprøves i praksis.

Læs mere 
www.denalmeneforsoegspulje.dk

https://goo.gl/tGUvrl
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PROJEKTEJER
Leif Hansen 
bygherrerådgivning 

KONTAKTPERSON
Carsten Pietras, 
cap@leifhansenbyg.dk

PRODUKT
Rapport og vejledning

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: Drift og vedligehold 

Analyse 
 og udvikling

af drift og vedligeholdelsesplaner 
i det almene boligbyggeri

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udarbejde vedligeholdelsesvejledninger, som er praktisk 
anvendelige og som kan være med til at forebygge og identificere mulige svigt 
og skader. Projektet danner grundlag for et nyt vedligeholdelseskoncept, såle-
des at vedligeholdelsesplaner, som afleveres fra rådgiver i forbindelse med ny-
byggeri og renovering, bliver mere operationelle og brugbare i drift af ejendom-
mene. Projektet skal lokalisere de særlige kritiske områder, hvor bygningsejer 
bør have et særlig skærpet tilsyn og vedligehold.

Resultat

En analysedel af skader, svigt og erfaringer fra anmeldte skader fra Byggeska-
defonden. (Denne rapport er udarbejdet i september 2015.) 

Efterfølgende en proces hvor byggeriets parter inddrages i workshops og hørin-
ger med henblik på udarbejdelse af nye vejledninger for vedligeholdelsesplaner 
i det almene byggeri. 

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk

https://goo.gl/iE11PW
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PROJEKTEJER
SBi 

KONTAKTPERSON
Jesper Ole Jensen, 
joj@sbi.dk     

PRODUKT
Publikation

PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet 
i 2008

Fokus: Drift og vedligehold 

Miljøstyret 
 bygningsdrift

i danske boligejendomme

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at underøge potentialet for miljøforbedringer i drift og ved-
ligeholdelse af eksisterende etageboliger. I alt for mange tilfælde bliver oplagte 
løsninger og fremgangsmåder ikke brugt i den daglige drift og vedligeholdelse 
af landets boligejendomme, så ressourceforbruget kan nedbringes.       

Resultat

Undersøgelsen viste en betragtelig majoritet af boligforeninger og -ejendomme, 
der ikke har tænkt miljøet ind i ejendomsdriften. Ret overraskende var en af årsa-
gerne, at man ikke ved hvordan man gør. Man kender ikke til styringsmidlerne og 
de tekniske løsninger. Desuden ser beboerne udgifter til miljøhensyn som noget, 
der går fra boligvelfærden. Dertil kommer, at ejendomsadministratorerne ikke ser 
miljøhensyn i driften som deres opgave. Resultatet er en e-bog. 

Læs mere 
www.sbi.dk 

https://goo.gl/mgUIzl
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PROJEKTEJER
Domea.dk 

KONTAKTPERSON
Jette Pilgaard Laursen, 
jpl@domea.dk

PRODUKT
Vejledning til planlæg-
nings- og opgavesty-
ringssystem

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: Drift og vedligehold 

Planlægning 
     og styring

Projektbeskrivelse

I projektet udvikles, afprøves og evalueres et digitalt planlægnings- og opga-
vestyringssystem til almene boligorganisationer. IT-systemet skal kunne styre 
både beboerservice, de grønne opgaver samt skabe et overblik over ressource-
behovet. Formålet er at effektivisere driften af almene boligområder med henblik 
på at opnå økonomiske gevinster og styrke beboerservicen.  

Resultat

Projektet forventes at resultere i en vejledning til planlægnings- og opgavesty-
ringssystem.

Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk

af ressourcer til sikring af 
effektiv ejendomsdrift

http://www.denalmeneforsoegspulje.dk
https://goo.gl/TNd73K
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PROJEKTEJER
AAB Aarhus

KONTAKTPERSON
Leif Kruse, 
lkr@aabnet.dk 

PRODUKT
App

PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet
i 2013

Fokus: Drift og vedligehold 

DOtAB  
Projektbeskrivelse

Almene boligorganisationer får rigtig mange leverandørhenvendelser i løbet af 
et år. Der bruges adskillige timer og ressourcer, fra det øjeblik en ejendoms-
funktionær identificerer et problem med en bygningsdel, til sagen er afsluttet og 
leverandøren sender en faktura.

Projektets formål er at nedbringe tidsforbruget på drift og vedligeholdelsesop-
gaver i ejendomsfunktionærernes dagligdag ved hjælp af en brugervenlig app, 
som kan anvendes på en tablet og dermed optimere hele processen.

Resultat

Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus har i samarbejde med NTI designet en 
app til tablets (DOtAB), som skal sikre en mere effektiv procedure i den daglige 
drift, og samtidig minimere fejl og kommunikationsbrister imellem boligforening og 
leverandør.

DOtAB er en platform mellem de enkelte organisationers daglige systemer og et 
vedligeholdelsesprogram. Medarbejderen har mulighed for at opdatere systemet 
direkte fra en tablet og dermed spare processen med først at nedskrive fejl og 
mangler på et papir, overføre det til boligens stamkort via PC og evt. rekvirere en 
håndværker. Samtidig vil bygningsdatabasen over tid få større værdi.

Softwaren i version 1.0 ligger gratis tilgængelig på Google Play og App store. Sel-
ve ’backenden’ som appen skal tale sammen med, er boligafdelingens drift- og 
vedligeholdelsessystem. DOtAB virker lige nu kun til det system NTI sælger, men 
kildekoden til selve app’en er frit tilgængelig, så andre udbydere af drifts- og ved-
ligeholdelsessystemer kan tilpasse det til egne systemer.  

Læs mere 
www.denalmeneforsoegspulje.dk

             -    - Fremtidens app
                                        til drift og service

https://goo.gl/qQELPQ
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Projektbeskrivelse

Hvordan kan vi bruge nøgletal og benchmarking i driften af vores almene boli-
ger? Det spørgsmål skal projektet forsøge at besvare i et treårigt projekt, der har 
til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan bruges 
på tværs af landets boligorganisationer.

Projektet, der løber fra 2016 til udgangen af 2018, tager afsæt i resultaterne fra 
flere tidligere projekter omkring bedre og billigere drift i den almene sektor og 
stiler blandt andet efter at blive en videreudvikling af Landsbyggefondens tvil-
lingeværktøj. Der arbejdes derfor bredt på tværs af sektoren med deltagelse 
af KAB, DAB, fsb, Boligselskabet Sjælland, Boligforeningen 3B, Boligselskabet 
Sct. Jørgen, Viborg samt Boligkontoret Danmark, der har projektledelsen. 

Resultat

Projektet forventes at resultere i:
• Udvikling af metoder til den mest omkostningseffektive måde at beregne nøg-

letal, som kan indgå i styringen af en boligafdeling/organisation.
• Beregning af nøgletal for bechmarking på driftområdet.
• Anbefalinger til hvordan nøgletal benyttes mest optimalt til styring og ledelse

af driften.
• Iværksættelse af central nøgletalsdatabase.

PROJEKTEJER
Boligkontoret Danmark 

KONTAKTPERSON
Ida Ravnholdt 
Poulsen, 
idpo@bdk.dk 

PRODUKT
Vejledning

PROJEKTSTATUS
Projektet er ikke 
afsluttet

Fokus: Benchmark og opmåling

Læs mere
www.almennet.dk eller www.denalmeneforsoegspulje.dk

Bedre Almen    
Benchmarking

https://goo.gl/PBp60u
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Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og udvik-
lingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet effektiv drift i 
den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et pro-
jektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej til 
viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe 
sig yderligere i centrale problemstillinger. 
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