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INDTRYI< FRA DEN EUROPfEISKE 

FM l<ONFERENCE 

Sensorteknologi, b�redygtighed og 'war for talent' er tre af de emner, der blev 
diskuteret pa den netop afholdte europ�iske FM konference. Der var over 300 
deltagere fra 40 Ian de og vi viderebringer her et lille brudstykke af den igangv�
rende europ�iske debat om udfordringer og muligheder for FM. 

Efter 43 komprimerede indlceg og en masse snak i 

pauserne, sidder man ikke tilbage med et klart billede 

af FM-tendenser i Europa. Det stritter i alle mulige 

retninger! lndlceggene modsiger hinanden, nogen 

modsiger endda sig selv, og det der er det vigtigste for 

den ene, bliver slet ikke ncevnt af den nceste. Men her 

vover vi alligevel at skitsere 3 temaer, som blev ncevnt 

mange gange pa den europceiske FM konference, 

EFMC2018. Det er temaer, som vi er sikre pa at FM'ere 

kommer til at tale en masse om i de kommende ar, 

ogsa i Danmark. Det er sensorteknologi, bceredygtig

hed og 'war for talent'. 

SENSORTEKNOLOGI 

Sensorteknologi var bestemt "the talk of the town". 

Det er ikke spritnyt, men ligefrem at kalde det en gam

mel traver, det ville maske vcere at ga lidt for vidt. En 

finsk forsker, Tuuli Jylha, nu ansat ved Delft universi

tet, prcesenterede en modenhedstrappe for brugen af 

sensorteknologi og IOT (Internet Of Things) i FM. Den 

starter pa det laveste udviklingstrin med at vi far 0je pa, 

at vi kan spare penge. Vi kender alle eksempler pa den 

type "cost reduction" sensor initiativer: At lyset og ven

tilationen kan slukke nar ingen er tilstede, at vi g0r kun 

rent der hvor der har vceret nogen, eller at vi fordeler 

folk til ledige skriveborde. Desto lcengere vi kommer 

op af trappen, jo mere ncermer vi os noget der er en 

"disruptor" for FM. Altsa noget der markant kommer 

til at cendre den made vi bedriver FM pa. En vigtig del 

af modenhedstrappen er, hvordan sensorerne kommer 

til at spille sammen og kommunikere med de services 

der ligger bag. Hvor det pa det laveste udviklingstrin er 

en relativ linecer proces, hvor data skal sendes retur til 

en form for styring eller central, sa bliver det mere og 

mere autonomt desto h0jere op af trappen vi kommer. 

Perspektivet er, at bygninger kan drives med langt min

dre menneskelig indgriben end vi ser i dag. 

Disruption 

Besparelse 

Fra Delft lyder en opfordring: Vi skal holde op med at 

fokusere sa meget pa bygningsperformance. Vi skal 

fokusere pa people performance! lkke at bygnings

performance bliver ligegyldigt, slet ikke, men vi skal 

ikke tale om bygningsperformance, som om det var 

et mal i sig selv. Vi opforer ikke bygninger, eller lejer 

faciliteter, for at drive dem. Vi g0r det for at drive en 

funktion i dem, og i lang de fleste tilfcelde, sa vii den 

funktion vcere afhcengig af menneskers performance. 

Det skal vi huske nar vi taler sensorteknologi, og det 

gcelder ogsa generelt for FM: FM er midi et, ikke ma let. 

Den hastige udvikling og implementering af sensor

teknologi m0dte ogsa kritik pa konferencen. Christian 

Huber fra University of Applied Sciences i Kufstein, 

0strig, argumenterede engageret for at anvende 'hu

mane sensorer' i stedet for tekniske sensorer. Et op

lceg som delte vandene pa konferencen. 

Han spurgte: Hvorfor skal vi male pa alting, nar men

neskerne sidder lige der, lige midt i alt det vi vii male 

pa, og de kan ovenik0bet tale. Hvorfor sp0rger vi dem 

ikke bare? Han ncevnte mange fordele ved at bruge 

humane sensorer, som f.eks. at de kan lade sig selv op, 

de kan selv reparere sig, de kan selv danne netvcerk, de 

kan kommunikere autonomt, og de beh0ver ikke for

udgaende trcening for at male: De kan faktisk ret nemt 

fortcelle, om de har optima le arbejdsforhold eller ej. 
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B/EREDYGTIGHED ER MERE END 

EN ERGI EFFEKTIVISERI NG 

Bceredygtighed var et andet stort tema pa EFMC. Ogsa 

her kan man tale om en form for udviklingstrappe, 

hvor energieffektivitet ligger pa det nederste trin. Pa 

det nederste trin er investeringer drevet af udsigten til 

besparelser. Sadan ser vi det med sensorteknologien. 

med FM generelt og med bceredygtighed. Pa konfe

rencen blev bceredygtighed italesat som meget mere 

end energi, og der blev f.eks. diskuteret klimatilpas-

Energi effektivitet 

B�redygtig hed 

ning, affaldsbegrcensning, transport og arbejdsfor- med, hvordan vores mader at arbejde pa, cendrer sig. 

hold i de alleryderste led af vores leverand0rkceder. Pa For sandheden er, at in gen rigtigt ved hvordan det bl i-

den made sker der en drejning - eller en modning op ver. og pa den made skal vi forberede os pa at facilitere 

ad trappen - fra at bceredygtighed handler om at spa- noget vi ikke aner. hvordan ser ud. En af de tendenser, 

re, til at bceredygtighed kommer til at spille en st0rre 

rolle for virksomheden som helhed. Store bygninger 

som f.eks. hospitaler viii fremtiden vcere mind re ener

giforbrugere og mere energiproducenter. og vii spille 

en vcesentlig rolle i de regionale og nationale energi

systemer. FM-branchen har store muligheder for at bi

d rage til en bceredygtig udvikling og kommer til at se 

sig selv som en aktiv spiller, i forhold til at omstille til 

cirkulcer 0konomi. gmn drift og naturforvaltning mm. 

'WAR FOR TALENT' - FOR 

KERNEVIRKSOMHEDEN OG FOR FM 

'War for talent' er et tredje tema, der tradte tydeligt 

frem pa konferencen. Det synes vi er virkeligt interes

sant, og vi spar at FM'ere kommer til at diskutere em

net rigtigt meget i de kommende ar. Her taler vi om 

kernevirksomhedens kamp for at tiltrcekke og fast

holde talent i fremtiden. Virksomhedens FM kommer 

til at vcere en vcesentlig spiller for at vinde kampen, og 

det flytter definitivt FM vcek fra det modenhedstrin, 

hvor investeringer bliver drevet alene af udsigten til 

besparelser. FM'ere har brug for at vcere pa forkant 

der blev skitseret pa konferencen, og som ogsa bliver 

beskrevet i andre sammenhcenge, er at det fysiske 

rum som rammen om vores arbejde bliver udvisket. 

Kontoret bliver et 'klubhus·. hvor virksomheden skal 

g0re det attraktivt for medarbejderne at komme og 

'teame up', dele viden og fa del i virksomhedens and. 

En stor del af vores arbejde kan vi udfore mange and re 

steder. Pa den made l0srives 'arbejde' fra stedet, hvor 

i 0vrigt det virtuelle rum ogsa bliver en vigtig spiller. 

RE-BRANDING AF FM? 

Det bringer os til vores egen 'war for talent'. Hvilke 

kompetencer skal vi bruge, nar vi ikke kun ska I tale om 

teknik og energieffektivitet (selvom det skal vi i h0j 

grad stadig vcek) men meget mere om 'People per

formance'. Har vi brug for re-branding af branchen? 

I England er de ikke i tvivl og de har en hed debat om 

hvorvidt begrebet "Facilities Management" er godt til 

at tiltrcekke de rigtige krcefter. Den britiske pendant 

til DFM har sat til afstemning at tage navneforandring 

til Workplace and Facilities Mangement. Det vii de for 

at signalere til omverdenen, at FM er en vigtig spiller 
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