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Vores historie

Hvem er fsb?
Oprettet i 1933
Københavns største almene 
boligorganisation 
Ca. 12.500 egne boliger og 1000 nye på vej
Administration af ca. 2000 kollegier og 
kommunale boliger 



Byudvikling

Byudvikling
Tingbjerg
Blandet by 
1000 nye private boliger

Indre 
Nørrebro/områdefornyelse
Trygge og gode udearealer til 
gavn for hele kvarteret
Beboerhus



Vi bygger

Nybyggeri i fsb
Ibrugtaget i de seneste år 
• 2016-18: 328 ungdomsboliger
• 2018: 149 familieboliger

I byggefasen
• 140 ungdomsboliger
• 170 familieboliger
• 56 plejeboliger



Vi udvikler

Nybyggeri under udvikling

• 170 ungdomsboliger
• 70 familieboliger
• Seniorbofællesskab med 25 

boliger
• 105 Plejeboliger på Amager
• Småt og smart – den almene 

storbybolig
• Omegnskommuner – strategi 

for geografisk udvidelse



Vi renoverer

Renoveringer og helhedsplaner
• 11 helhedsplaner, 

- 2 i byggefasen og 
- 9 i planlægningsfasen

• 86 renoveringssager, 
- 18 forundersøgelser, 
- 58 igangværende i 

forskellige faser fra 
udbud til byggeregnskab.



Forventninger

Hvilke forventninger har vi til vores 
samarbejdspartnere?
• Forståelse for beboerdemokratiet

• Respekt for beboerne

• Kendskab til det almene

• Lydhørhed i forhold til bygherrerønsker

• Sparring om løsninger

• Gennemarbejdet projektmateriale

• Styring af byggeproces / entreprenører

• Styring af tid, økonomi

• Færdigt byggeri leveret i aftalt kvalitet



fsb som bygherre

Hvilke rådgivere bruger vi lige nu?
• Rammerådgivere, opgaver 

tildeles på baggrund af 
miniudbud mellem alle 
rådgivere eller en gruppe af 
rådgivere.
- 4 arkitektfirmaer og 
- 4 ingeniørfirmaer.

• Bygherrerådgivere
• Advokater
• Genhusningskonsulenter
• Proceskonsulenter



Lige nu

Udbud og samarbejde
• Renoveringsopgaver bliver 

typisk udbudt i 
hovedentreprise og oftest 
med anvendelse af vore 
rammerådgivere

• Nybyggeri i Totalentreprise og 
ofte i en delegeret 
bygherremodel



Partnerskabet

Hvad vil vi fremover og hvorfor?
Alternativer til rammeaftaler - ét 
strategisk partnerskab for dele af vores 
byggeopgaver.
Styrke samarbejdet  - i hele 
projektorganisationen og gennem 
gentagne opgaver udført af samme 
team.
Besparelsespotentiale i forhold til -
transaktionsomkostninger, tvister, 
bygbare løsninger, efterfølgende effektiv 
drift.



Partnerskabet

Nye rammeaftaler udbudt som et  
strategiske partnerskaber
Fokus på 

• Renoveringsprojekter

• Gentagelse

• Tæt samarbejde

• Læring

• Videndeling

• Optimering



Partnerskabet

Oktober Udvælgelse af 3 prækvalificerede ansøgere

December Udbud med forhandling – runde 1

Januar Udbud med forhandling – runde 2

Februar Tilbudsgiveres mundtlige præsentation

Marts Tildeling, stand still og underskrivelse af 
kontrakt
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