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Bærekraftig FM på tid 
1. To ikoniske eksempler, anno 2015 

 
2. En definisjon av bærekraftig FM 

 
3. Bærekraftig FM på tid: 
  Betydning 1 

  Betydning 2 
 

1. Innvirkning på utdanning 



Empire State Building  
1930 og 2011 

 https://www.youtube.com/watch?feature=p
layer_embedded&v=17i7Q5Dr3PA 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=17i7Q5Dr3PA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=17i7Q5Dr3PA


Rotterdam City 2014 
 
- The vertical sustainable city 
- New ways of working 
- From 44 to 4 locations 



 
Bærekraftig FM er:  
FM som på samme tid: 

 
1. Gjør noe nødvendig og bra for 

mennesker og annet liv som er 
kjent med de fasiliteter og 
tjenester. 
 

2. Produserer fasiliteter og tjenester 
med minst mulig belastning på 
det lokale og globale natur. 
 

3. Bidrar til den langsiktige 
samfunnet endring. 

people 

processes 

place
s 



Bærekraftig facilities management 
- people, places, processes, planet 

 Økologi: Kunnskap om 
samspillet mellom levende 
ting og deres omgivelser. 

 FM: Kunnskap om 
samspillet mellom "folk, 
steder, prosesser". 
 

people 

processes 

places 

Hvis vi ikke forstår disse sammenhengene, kan vi ikke forstå hvorfor 
det er viktig at FM bidrar til lokal og global bærekraft: sosial, 
miljømessig og økonomisk. 



 
 
 
 
Bærekraftig FM 
på tid 
 
 
- betydning 1 



FM industrien arbeid ... .på Tid 
1. Kapitalforvaltning 
2.  Økonomisk og administrativ ledelse 
3.  Space Management 
4.  Operation Management 
5.  Service Management 

Presenter
Presentation Notes
Per Anker Jensens FM håndbog



En ny kantine tilbud 

Presenter
Presentation Notes
Mod en god løsning:Visioner og mål Planlægge: Kende potentialerneForstå forretningsmodellenHvordan motivere  bæredygtighedstiltag?Formulere krav og målepunkterEvaluering og løbende forbedringerKontraktens løbetid



Bærekraftig FM  
– toolbox 
 
 Benchmark 

approach 
 Project based 

approach 



 
 
 
 
Bærekraftig FM  
på tid 
 
 
- betydning 2 



Verdiene endres med tiden 

1960- 
1980 

1980-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 2020- 



Hva før virket bra er nå 
problematisk .... 

 Jernbanesviller er impregnert 
med kreosot 
 

  Når biodrivstoff er palmeolje 
 

  Visse økologisk mat 



Kontinuerlig læring ... 



Afslutning 
 
Bærekraftig FM på tid 
 



Utdanning for bærekraft 
 Strategisk: FM har ansvar som går utover 

din egen organisasjon og industri 
 Taktiske: Nye FM konsepter som 

gjenspeiler nye bærekraftige verdier 
 Operasjonell: Instruksjon i bruk av FM-

verktøy for å støtte bærekraftig utvikling 
 



 
Pointer/peker: 
 
1. Bærekraft i FM er som en kameleon ...... det samme dyret, 
men med varierende farger, afhængig af tid og kontekst. 
 
2. Hva FM løsning som er mest bærekraftig, er det ikke lett å 
vurdere.  
 
3. HiOAs studenter må trenes for å vurdere bærekraften i 
konkrete FM-løsninger; slik at de kan bli dyktigere til å bestille 
eller levere bærekraftig FM ... .på tid. 



 
  
 Takk for oppmerksomheten 
 og fortsatt god branchedag! 
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