Handlingsplan for Facility
Management strategi 2018-22
- optimale bygningsmæssige rammer for kommunal velfærd og service

Forord
Den 27. juni 2018 blev der sat en retning for ejendomsområdet i Furesø Kommune, da Byrådet
vedtog Facility Management strategi 2018-2022.
Strategien sigter på at optimere de bygningsmæssige rammer til gavn for den kommunale velfærd
og service. Bygninger og ejendomsservice skal understøtte kerneydelserne i Furesø Kommune.
Handlingsplan for Facility Management strategi 2018-2022 er en udmøntning af strategien. I handlingsplanen skitseres det, hvilke centrale indsatser der vil blive sat i gang for at sikre en mere effektiv ejendomsforvaltning.
Handlingsplanen behandler de seks strategiske temaer fra Facility Management strategien. De
temaer, der logisk minder om hinanden, er grupperet i afsnit. Handlingsplanen er opbygget på
følgende måde:
1. De bedste arealer for fællesskabet
1.1. Tema: Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed
1.2. Tema: Fleksibilitet og anvendelsesfællesskab
1.3. Tema: Understøttelse af vækst, by- og erhvervsudvikling
2. Bæredygtigt vedligehold og serviceniveauer
2.1. Tema: Indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger
2.2. Tema: Værdibevarelse, målrettet drift og service – og krav til vedligeholdelsesstand
3. Digitalisering og økonomisk overblik
3.1. Tema: Forretningsorientering og synliggørelse af omkostninger.
Indsatserne i handlingsplanen understøtter det politiske arbejdsprogram for valgperioden 201821, herunder målet om at forøge det økonomiske råderum i kommunen og målet om at fremme
en bæredygtig byudvikling, naturbeskyttelse og grøn omstilling i overensstemmelse med FN’s verdensmål.
Handlingsplanens indsatser skal ligeledes nedbringe kommunens CO2-udledning og gøre ejendomsdriften billigere i tråd med Furesøs budgetaftale for 2019-2020. En vigtig forudsætning, for
at handlingsplanen kan lykkes, er at det vedtagne anlægsprogram effektueres på en effektiv måde.
Furesø Kommune har etableret en samlet ejendomsenhed i 2018: Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Det betyder, at der organisatorisk er skabt grundlag for at arbejde med og implementere en samlet Facility Management strategi.

1. De bedste arealer for fællesskabet

Furesø lege 2016, fotograf: Karen Cuppers.

Furesø Kommune skal have de bedste arealer for fællesskabet. Arealer og bygninger skal være
tidssvarende og imødekomme de krav, forvaltningen stiller for at kunne levere velfærdsydelser til
borgerne.
Samtidig skal arealer og bygninger tænkes sammen med den ønskede vækst-, by- og erhvervsudvikling – og de skal bruges mest muligt og i højere grad deles, så der kan opstå synergieffekter til
gavn for brugerne.
Arealer og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, skal vurderes i forhold til
eventuelt salg eller udlejning i en periode, så der løbende foretages en realistisk vurdering af arealerne og bygningernes fremtid.

1.1. Tema: Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed
Ejendomsporteføljen skal styres og udvikles ud fra en porteføljestrategi. Der ses på bygningernes
egnethed, driftsomkostninger og fremtidsmuligheder i forhold til Furesø Kommunes udviklingsplaner, demografianalyser og politikker. Målet er at skabe overblik over, hvilke ejendomme kommunen skal have og hvor ejendommene geografisk skal ligge.
Porteføljestrategien skal udarbejdes i tæt samarbejde med Furesøs fagområder; dagtilbuds- og
skoleområdet, social-og sundhedsområdet, området for børn og voksne, byudviklings- og miljøområdet, borgerservice-, kultur- og erhvervsområdet, beskæftigelsesområdet og område for økonomi
og ressourcer.

Mål for de fysiske rammer på hvert fagområde
I 2020-2021 inddrages fagområderne med henblik på at få afdækket målsætninger og succeskriterier for de kerneydelser, de leverer. Disse målsætninger og succeskriterier oversættes til mål for
de fysiske omgivelser, så rammerne bedst muligt kan understøtte fagområdet fx i forhold til lokalekrav, beliggenhed og m2-behov. Målene for de fysiske rammer indgår i porteføljestrategien.
Udviklingsplaner for faciliteter og porteføljestrategi
Der har i forbindelse med de årlige demografiske fremskrivninger; udarbejdelse af kommuneplaner og byudviklingsprojekter været fokus på de afledte effekter i forhold til kommunens ejendomsportefølje. I 2020-2021 udarbejdes en tiårig porteføljestrategi, hvor det beskrives, hvordan
ejendomsporteføljen skal styres og udvikles for at understøtte Furesø Kommunes økonomi, demografi, vækst-, erhvervs- og byudvikling, målsætninger og succeskriterier for kerneydelser, udviklingsplaner og politikker. Der vil jf. ovenfor for fagområderne blive fokuseret ikke kun på hvor
mange kvadratmetre der er behov for, men også placeringen og ejendommenes egnethed set i
forhold fagområdernes stratgier, politikker og mål. Der udarbejdes udviklingsplaner for faciliteter
på hvert fagområde. I udviklingsplanerne beskrives det, hvordan faciliteterne skal udvikle sig for at
understøtte områdets ydelser, aktiviteter og de fremtidige behov (som afdækkes i analyser af demografi- og samfundsudviklingen). Planerne forholder sig til eventuelle ønsker til anlæg, ombygning og modernisering samt eventuel afvikling af ejendomme – og indgår i porteføljestrategien.
Det sker i 2020-2021 og fagområderne inddrages.
Som led i strategien ses der bl.a. på, om ejendommene er egnede til en anden anvendelse gennem
ombygning og modernisering. Ligesom det overvejes, om der er behov for at købe nye ejendomme, indgå nye lejemål eller opføre nybyggeri og om der er ejendomme, som bør udlejes eller sættes til salg.

1.2. Tema: Fleksibilitet og anvendelsesfællesskab
Furesø Kommune har et mål om at øge anvendelsesgraden og -fællesskabet i kommunens ejendomme hen over døgnet i alle ugens dage. Med anvendelsesfællesskab menes, at hele bygninger
eller udvalgte lokaler bruges til flere funktioner eller deles af flere enheder/brugergrupper. En
øget anvendelse kan også ses som en mere bæredygtig udnyttelse af kommunens ejendomme.
Hvis de kommunale bygninger bruges mere intensivt og i højere grad deles, kan der opstå synergieffekter til gavn for brugerne. Ligesom det kan vise sig, at der er kommunale m2, der kan reduceres uden, at det går ud over mulighederne for at levere den kommunale service.
Udgangspunktet er, at arbejde ikke er et sted, men en aktivitet. Med det menes, at Furesøs kerneydelser - gode dagsinstitutions-, skole- og fritidstilbud, tryg ældrepleje m.v. – kan udføres under
forskellige fysiske rammer. Det er medarbejderne, der leverer kerneydelsen, der er de centrale.

Et andet udgangspunkt er, at rum viser, hvem vi er og at rum påvirker vores adfærd. En bygning
repræsenterer kommunen og den er ofte det første indtryk, borgeren får på vej til et møde med
en medarbejder fra kommunen. Fx giver et pænt, opryddet og rent areal et generelt indtryk af
ordentlighed. Omvendt påvirker rummet også vores adfærd. Fx indbyder lige, langstrakte gangarealer til løb eller hurtig gang, mens en varieret indretning kan indbyde til kreativitet eller eftertænksomhed.
Indsamling af erfaringer omkring anvendelsesfællesskaber
Der indsamles relevante erfaringer fra de anvendelsesfællesskaber, som allerede eksisterer i Furesø Kommune. På skolerne er der typisk fritidsbrugere om eftermiddagen efter endt skoledag og i
Farum Kulturhus og i Satellitten i Værløse er en lang række foreninger samlet under samme tag. På
Furesø Rådhus deler forskellige brugergrupper og rådhusets ansatte mødelokaler i stueetagen.
Erfaringerne fra disse anvendelsesfællesskaber opsamles i 2019-2020 og vil danne grundlag for
arbejdet med anvendelsesfællesskaber fremover.
Fællesstandarder omkring m2 anvendelse
I 2020-2021 opstilles der fællesstandarder omkring m2 anvendelse. Standarderne kan fx omhandle:




antal m2 som stilles til rådighed for en given aktivitet
temperatur, luftskifte og lys som kan forventes ved en given aktivitet
hvilke servicefaciliteter (fx bad, toilet og parkering) der er tilgængelige for en given aktivitet.

Standarderne skal bruges til forventningsafstemning med fagområderne (og brugerne) omkring
fremtidige anvendelsesfællesskaber – og målet er at bruge dem som led i en mere bæredygtig
udnyttelse af kommunens m2.
Kortlægning af mulige anvendelsesfællesskaber
I 2020-2021 inddrages fagområderne med henblik på at få udarbejdet udviklingsplaner for faciliteterne for hvert fagområde. Som led i dette arbejde kortlægges mulige anvendelsesfællesskaber i
samarbejde med fagområderne. Der ses på hvilke funktioner og bygninger, der er egnede til anvendelsesfællesskaber og hvor der kan opstå synergieffekter. Kortlægningen af mulige anvendelsesfællesskaber indgår i porteføljestrategien.
Katalog over arealoptimeringsprojekter
Der udarbejdes et katalog over arealoptimeringsideer. I kataloget beskrives mulighederne for at
reducere de årlige ejendomsdriftsudgifter ved, at kommunale enheder/funktioner flytter sammen
og/eller flytter adresse eller ved, at huslejekontrakter genforhandles. Ligesom der vil blive set på,
om opgaver, der ikke er direkte kerneydelser, skal understøttes eller om udgifterne til bygningsdrift kan flyttes over til brugerne af lokalerne/ejendommene.
Kataloget lægges frem for politikerne i første halvår af 2019 og de besluttede projekter gennemføres i 2019-2020.

Det er aftalt i Budget 2019, at den kommunale ejendomsportefølje skal reduceres i m 2 i 2019 svarende til en besparelse på ejendomsdriftsudgifterne på 0,9 millioner kroner årligt.
Afprøvning af anvendelsesfællesskab i en anlægssag
Der udvælges en anlægssag i 2020-2021, hvor der skal indtænkes faciliteter, der giver mulighed for
forskellige aktiviteter og arrangementer enten i eller ved bygningerne. Herudover skal der tænkes
fleksibilitet ind i de fremtidige renoveringer, ombygninger og nybygninger. I større anlægssager
skal fællesstandarderne omkring m2 anvendelse gennemgås og vurderes – og der skal redegøres
for minimum tre alternative muligheder for kommunal anvendelse for det på gældende projekt.
Bookning af faciliteter
I 2021 undersøges det, om og hvordan Furesøs digitale bookningssystemer kan anvendes til at
synliggøre ledige faciliteter og til bookning af faciliteter, eller om der er behov for et nyt system.
Ved at gøre bookningen af lokalerne let tilgængelig vil der kunne opnås en bedre belægningsprocent. Furesø Kommune skal tilbyde en lokalebookning, som er brugervenlig og enkel at betjene. Vi
skal have ét system, som samler alle vores lokaler et sted. Alle lokaler og faciliteter skal være synlige og alle skal kunne booke lokalerne.

1.3. Tema: Understøttelse af vækst, by- og erhvervsudvikling
I Furesø Kommune skal den kommunale bygningsmasse understøtte kommunens vækst, by- og
erhvervsudvikling. Opførelsen af nye bygninger, vedligeholdelsen eller afviklingen af eksisterende
bygninger skal understøtte en ønsket byudvikling og gå hånd i hånd med visionen om en erhvervsvenlig kommune.
Katalog over bygninger og arealer med byudviklingspotentiale
Som led i porteføljestrategien udarbejdes et katalog over muligheder for, at kommunalt ejede
bygninger og arealer kan anvendes til den ønskede byudvikling. Der vil blive set på, om disse muligheder passer med Furesø arkitektur- og boligpolitik, planlagte byudviklingsprojekter og mål om
gøre Furesø mere bæredygtigt – miljømæssigt, økonomisk og socialt. Kataloget udarbejdes i 20202021.

2. Bæredygtigt vedligehold og serviceniveauer

Børnehuset Solbjerg.

Furesø Kommunes bygninger skal vedligeholdes med bæredygtighed for øje. De skal have et rimeligt kvalitetsniveau for at kunne understøtte de borgerrettede aktiviteter – og for at sikre den
værdi, som murstene udgør. Samtidig skal bygningerne bruge mindre energi, så driften bliver billigere og der udledes mindre CO2.
Kvalitetsniveauet skal afhænge af bygningens anvendelse. Serviceniveauet på ejendomsdrifts- og
serviceopgaver bør tilpasses vedligeholdelsestilstanden, så serviceindsatsen afbalanceres med
vedligeholdelsesstandarden og fx kan bruges til at kompensere for manglende vedligeholdelse på
en ejendom.

2.1. Tema: Indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger
Furesø Kommune har afsat 81 millioner kroner over fire år til at energirenovere og -optimere
kommunens ejendomme, så de bliver mere bæredygtige, energieffektive og får et bedre indeklima. I den forbindelse vil den generelle vedligeholdelsesstand på ejendommene tillige blive løftet,
eftersom energitiltagene i et vist omfang vil have karakter af forbedringer på klimaskærm og tekniske anlæg.
Investeringen betyder, at der spares 8,8 mio. kr. på energibudgettet i den fireårige periode. I 2019
er energibudgettet på 27,2 mio.kr. I 2023 vil budgettet på 27,2 mio. kr. blive reduceret med 3,15
millioner kroner, så det nye budget vil udgøre 24,05 millioner kroner årligt. Hovedparten af aktiviteterne er samlet i energiprojektet.

Indsatserne under dette tema understøtter Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020 og
Grundlag for strategi for arkitektur og Byrum – Furesø Kommune 2015, herunder de overordnede
mål om en klar identitet, høj kvalitet og velfungerende funktioner.

Energiprojektet
Energiprojektet indeholder følgende aktiviteter:
Energirenovering af ejendomme
Der planlægges energirenoveringer og eventuelt brug af alternative energikilder på en række
ejendomme. Planlægningen tager afsæt i en gennemgang af energimærker og energiscreeninger
på ejendommene. På tre eksisterende ejendomme – en svømmehal, en skole og en daginstitution
– forberedes fyrtårnsprojekter, hvor målet er, at ejendommene bliver 0-energihuse eller selvforsynende energihuse, dvs. huse der producerer egen energi og evt. overskydende energi til brug for
andre ejendomme. Mulighederne for at energirenovere på igangværende og kommende anlægsprojekter undersøges. Der forberedes et udbud af ESCO-projekter.
Der udarbejdes en plan for udmøntning af energirenovering af ejendomme i perioden 2019-2021
og én gang om året får politikerne en status på projekterne. Projekterne gennemføres i perioden
2019-2022.
Energirigtig drift
I 2019-2020 afvikles et internt undervisningsforløb med henblik på at styrke kompetencerne inden
for energirigtig drift af ejendomme og tekniske anlæg. Herved kan de tekniske driftsmedarbejdere
understøtte energiprojektet i dagligdagen, så komforten er god, når brugerne benytter sig af lokalerne og så der ikke anvendes unødvendig energi. Der oprettes desuden et netværk med kompetencepersoner i forhold til energirigtig og sikker drift af ejendommene.
Adfærdsprojekt
I 2019 igangsættes et adfærdsprojekt for at motivere brugerne i kommunens ejendomme til at
handle mere energirigtigt. Projektet vil læne sig op af de erfaringer, som Furesø Kommune allerede har gjort sig fx med klimaambassadører og de initiativer omkring klimaambassadørordningen,
som er beskrevet i den nye Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020.

Herudover sættes følgende i gang:
Miljøvenlig affaldsordning
I 2017 blev der igangsat tre pilotprojekter om affaldssortering på henholdsvis Jobcenteret, Rådhuset og daginstitutionen Krudthuset. På baggrund af disse erfaringer er der i 2018 iværksat affaldssortering på yderligere ni daginstitutioner. Kommunens øvrige daginstitutioner får løbende implementeret affaldssortering i tæt samarbejde med ledere, personale og børnene.

Desuden er der startet et pilotprojekt med affaldssortering i alle klasselokaler på Lille Værløse Skole. På baggrund af en evaluering af dette pilotprojekt implementeres modellen på alle kommunens
øvrige skoler i løbet af 2019 og 2020. I samme tidsperiode udrulles affaldssortering på kommunens
øvrige ejendomme.
Affaldsordningen giver mulighed for at redde og genbruge ressourcer til nye materialer til gavn for
miljøet, kommunens grønne strategi og ønske om at sænke CO2 -udledningen.
Energikrav og bæredygtighedscertificering af bygninger
Når Furesø Kommune bygger nyt, sker det i tråd med bæredygtighedskravene fra Furesøs Kommuneplan 2017 og kravene til bæredygtighed i lokalplaner, som er vedtaget af Byrådet den 26.
april 2017.
Det betyder, at der bygges efter ”2020”-energikrav, dvs. krav som er mere ambitiøse end dem, der
står beskrevet i det gældende bygningsreglement fra 2018. Det indebærer fx, at ydermure bygges
tykkere og at der lægges mere isolering ind i bygningen – og samlet set betyder det, at der kan
opnås et lavere energiforbrug i bygningen.
Herudover DGNB-certificeres kommunale nybyggerier over 500 m2, såfremt der er udviklet danske
DGNB-kriterier for bygningstypen. DGNB er et system af kriterier for bæredygtighed i bygninger og
i byområder.
Handlingsplan for indeklima
For at sikre et godt indeklimaet i kommunens bygninger udarbejdes en handlingsplan for indeklima. Planen vil fokusere på at sikre en god lyd, lys og luft i klasselokaler, samlingsrum og øvrige
lokaler, der understøtter kommunens kernedrift. Der skal ses på mulighederne for at styre luftkvalitet og belysning automatisk (uden at det modarbejder energirigtig adfærd hos brugerne), brug af
indeklimavenlige bygningsmaterialer og rengøringsmidler, ligesom der sættes mål op for udluftning, rumtemperatur, støj m.v. Der ses på erfaringerne fra APV’erne. Planen udarbejdes i 20202021.
Håndtering af stoffer, der kan påvirke miljøet
Der screenes når det er relevant for PCB, radon, asbest og skimmelsvamp på kommunens ejendomme og nødvendige indsatser sættes i gang som led i den daglige drift.

2.2. Tema: Værdibevarelse, målrettet drift og service og krav til vedligeholdelsesstand
Furesø Kommunes bygninger skal have et rimeligt kvalitetsniveau for at understøtte de borgerrettede aktiviteter og for at sikre værdibevarelsen. Derfor skal bygningsdele vedligeholdes med faste
frekvenser og tekniske anlæg som fx ventilations- og varmeanlæg skal løbende tilses.
En bygnings vedligeholdelsesstand kan have betydning for brugerens oplevelse af serviceniveauet i
forhold til fx rengøring og kantinedrift. Fx kan nedslidte omklædnings- og badefaciliteter opleves
beskidte, selvom de gøres hyppigt rent – og derfor vil behovet for rengøring være større på nedslidte faciliteter end der, hvor der er en god vedligeholdelsesstand.
Ud fra en økonomisk betragtning kan det bedst betale sig at vedligeholde bygningerne og opretholde et rimeligt kvalitetsniveau på bygningsdelene. Det er fx billigere at reparere og male vinduesrammerne, end det er at udskifte dem.
Kvalitetsniveauet bør ikke være ens for alle bygninger, men der bør være forskellige kvalitetsniveauer afhængige af bygningernes anvendelser. Fx bør en skole have et væsentligt højere kvalitetsniveau end en hal til opbevaring af sneplove. Tilsvarende bør serviceniveauet på ejendomsdriftsopgaver afbalanceres med vedligeholdelsestilstanden f.eks. så ekstra service kan bruges til at
kompensere for manglende vedligeholdelse på en ejendom.
Bygningsanalyse
Alle bygninger forfalder og slides over tid, så den oprindelige kvalitet og ydeevne reduceres. Ved
normalt brug og uden vedligeholdelse vil forfaldet accelerere over tid på de enkelte bygningsdele.
Der opbygges et stigende behov for vedligeholdelse – et vedligeholdelsesefterslæb.
Der udarbejdes en bygningsanalyse (et prioriteringsværktøj), som giver en overblik over vedligeholdelsesbehovet på Furesø Kommunes bygninger. Analysen anviser endvidere en række metoder,
som giver mulighed for at reducere vedligeholdelsesefterslæbet. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i data om bygningernes vedligeholdelsestilstand (bygningssyn). Bygningsanalysen lægges frem politisk i begyndelsen af 2019.
Kategorisering af ejendommene ud fra det ønskede kvalitetsniveau
Der opsættes mål for, hvilket kvalitetsniveau ejendommene i de forskellige bygningskategorier
(som fx skolebygninger, daginstitutioner, administrationsejendomme) bør have. Kategoriseringen
er udtryk for kommunens kvalitetsmål for en given bygningskategori – og vil blive brugt til at udarbejde og opdatere vedligeholdelsesplaner for, hvordan hver enkelt ejendom kan holdes på det
valgte kvalitetsniveau.
En skabelon for kategorisering med eksempler fra bygningsmassen i Furesø Kommune indgår i
bygningsanalysen i form af et eksempel på, hvordan en kategorisering kan se ud. I 2019 skal der
arbejdes videre med kategoriseringen.

Plan for nedbringelse af behovet for vedligehold
På baggrund af bygningsanalysen og kategoriseringen af ejendommene udarbejdes i 2019 en plan
med det mål på længere sigt at nedbringe behovet for vedligehold på kommunens 200 ejendomme.
Serviceniveauer for drifts-, vedligeholdelses- og serviceopgaver
I 2019 beskrives serviceniveauerne for drifts-, vedligeholdelses- og serviceopgaver på kommunens
ejendomme. Et serviceniveau kan fx beskrive, hvilken temperatur der skal være i bygningen (hvilket vil afhænge af bygningskategorien), hvor ofte planter vil blive vandet, hvor ofte der vil blive
påfyldt sæbe i dispenserne på toiletterne eller hvilke svartider, der er på henvendelser om driftsforstyrrelser og skader i bygningerne.
Serviceniveauerne skal bruges til at forventningsafstemme serviceleverancerne med brugerne af
ejendommene. På meget nedslidte ejendomme kan det overvejes, om der skal tilbydes ekstra service som kompensation. Beskrivelserne af serviceniveauerne vil også beskrive de nødvendige forudsætninger, fx at brugerne i ejendommene skal rydde op efter sig, inden der gøres rent.
På nogle velfærdsområder, særligt pleje og sundhedsområdet, indebærer de fastlagte kvalitetsniveauer en indirekte fastlægning af serviceniveauet.
Tilsvarende vil et højt aktivitetsniveau på kultur- og fritidsområdet indirekte stille krav til serviceniveauet, hvis brugerne ikke efterlader lokalet parat til, at en anden ny aktivitet kan afvikles, uden at
der først skal ryddes op og rengøres.
I bygningsanalysen vil der indgå nogle tænkte eksempler på, hvordan serviceniveauer kan beskrives. Der vil blive arbejdet videre med serviceniveauerne for hele Facility Management området i
2019.

3. Digitalisering og økonomisk overblik

Egeskolen i Jonstrup.

Furesø Kommune skal have overblik over, hvad arealer og bygninger koster på kort og lang sigt..
Derfor skal der arbejdes med totaløkonomiske analyser og benchmarking som led i porteføljestrategien og i forbindelse med udvalgte anlægssager. Samtidig skal der arbejdes med dataopbygning
og digitalisering af bygningsdata til gavn for den daglige ejendomsdrift og projekthåndtering på
ejendomsområdet.

3.1. Tema: Forretningsorientering og synliggørelse af omkostninger
For at reducere omkostningerne på ejendomsområdet på kort og langt sigt vil Furesø Kommune
synliggøre, at kvadratmetre er en omkostning – og ikke et gratis gode.
Det skal ske ved at arbejde med totaløkonomiske analyser og benchmarking.
Totaløkonomisk analysemodel
I 2019-20 udarbejdes der en totaløkonomisk analysemodel. I en totaløkonomisk analyse opgøres
de samlede udgifter til at anskaffe, eje og anvende en ejendom. Der ses på udgifterne til ejendomsanskaffelse, bygningsindretning, bygningsdrift og -vedligeholdelse, serviceudgifter og administrationsomkostninger.
Analysemodellen skal dels bruges til at vurdere alternative løsninger ved anlægsopgaver med henblik på at reducere de totale bygningsomkostninger på kort og lang sigt. Dels skal den bruges til at
arbejde med en mere nuanceret tilgang til ejendomsporteføljen, så der kan tages proaktivt stilling
til de ejendomme, som fortsat skal være i ejendomsporteføljen.

Modellen afprøves på udvalgte anlægsager i 2020-21 og indgår i porteføljestrategien.
Digitalisering af bygningstegninger og dataopbygning
Siden 2017 er der arbejdet på at digitalisere kommunens bygningstegninger. Dette arbejde fortætter i 2019-22. I samme periode opbygges og kvalitetssikres ejendommes grunddata i ét system.
Det er data om vedligeholdelsesbehov, arealer, lejeforhold, servicekontrakter, servitutter, skøder,
byggeår m.v.
En digital dataopbygning understøtter Furesø Kommunes muligheder for at arbejde med Det Digitale Byggeri i tråd med Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri (IKT-Bekendtgørelsen). Samtidig bliver det nemmere at få et tilgængeligt og
anvendeligt overblik over alle former for bygningsdata, hvilket er brugbart i den daglige ejendomsdrift og i forhold til udarbejdelse af langsigtede vedligeholdelsesplaner, arealoptimering,
benchmarking internt og eksternt m.v.
Benchmarking
Som led i porteføljestrategien foretages en intern sammenligning af arealforbrug for at synliggøre
de bygningsmæssige omkostninger for hver enkelt ejendom. I 2021-22 undersøges det, om det er
muligt at foretage en ekstern sammenligning og nøgletalsbenchmarking af arealforbrug med henblik på at få ideer til potentielle arealoptimeringsmuligheder.
I 2020-22 skal mulighederne for at foretage både intern og ekstern benchmarking af ejendommenes værdi undersøges. Det skal ske for til stadighed at kunne udvikle og optimere ejendommene
og i forbindelse med udarbejdelsen af en porteføljestrategi.
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