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develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary processes”. 
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4 forord

forord

Denne bog er resultatet af et forskningsprojekt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med 

titlen ”Facilities Management – Best Practice”. Ved DTU er emnet Facilities Management (FM) i 

de seneste år blevet taget op som et nyt fagområde både inden for forskning og undervisning. 

Projektet indgår som et led i opbygningen af forskningsbaseret viden om FM, og det har sigtet 

mod at skabe et bredt kendskab til den aktuelle praksis inden for FM i de nordiske lande. Dette 

er sket ved at indsamle og bearbejde eksemplariske cases, som afspejler de førende aktørers 

praksis og aktuelle innovationsindsats. Best Practice benyttes som betegnelse for den praksis, 

der anvendes hos spydspidsvirksomheder.

En samling af cases med Best Practice er et væsentligt undervisningsmateriale til brug ved ud-

dannelsen af kandidater inden for FM både på DTU og ved andre undervisningsinstitutioner. 

Case-beskrivelser kan endvidere give professionelle inden for FM inspiration til udvikling og 

tværgående videndeling. Processen med udarbejdelse af case-samlingen har tillige bidraget 

med viden og kontakter, som har været værdifuld i arbejdet med udvikling af en forsknings-

strategi og et forskningsprogram inden for FM på DTU. Dette har resulteret i at der fra starten 

af 2008 er oprettet et Center for Facilities Management – Realdania Forskning (CFM) for at 

styrke forskningen i emnet med støtte fra fonden Realdania. CFM er placeret ved det nye le-

delsesinstitut DTU Management med Per Anker Jensen som centerleder og Susanne Balslev 

Nielsen som vicecenterleder.

Projektet blev igangsat pr. 1. oktober 2005 og er gennemført i 2 faser. Resultatet af fase 1 blev 

publiceret i forskningsrapport R-145 fra DTU Byg i september 2006. Rapporten indeholder be-

skrivelser af 21 cases med tilhørende introduktioner, analyser og sammenfatninger. 2. fase 

afsluttedes i efteråret 2007 med en udvidet og opdateret udgave af rapporten med yderligere 15 

cases. Projektet er gennemført med lektor Per Anker Jensen, DTU som projektleder, og fra DTU 

har desuden deltaget lektorerne Susanne Balslev Nielsen og Morten Elle. Arkitekt m.a.a. Kjeld 

Nielsen, FAM-consult har medvirket som projektmedarbejder, og chefkonsulent Poul Henrik 

Due, COWI (tidligere Teknologisk Institut) har deltaget med sparring og kvalitetssikring. 
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Nærværende bog er en bearbejdet udgave af resultaterne fra forskningsprojektet. Den udgives 

sideløbende på dansk og engelsk. Bogen er redigeret af Per Anker Jensen, som ligeledes er ho-

vedforfatter. Kjeld Nielsen har stået for case-beskrivelserne i afsnit 4.2.2, 4.2.3, 4.4.1, 4.6.2, 5.2.1, 

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 6.2.2, 7.2.1, 7.2.2, 8.2.1 og 8.2.2, mens Susanne Balslev Nielsen har 

stået for case-beskrivelserne i afsnit 7.3.1, 8.3.1 og 8.3.3. Alle projektdeltagerne har medvirket i 

kommentering af det samlede resultat. 

Forfatterne vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de personer, der har bidraget med 

informationer til cases, Dansk Facilities Management netværk (DFM) og Nordisk Netværk for 

Facilities Management (NordicFM) for bistand ved udvælgelse af cases, BoligfondenKuben og 

Realdania for støtte til bogudgivelsen og BoligfondenKuben tillige for støtte til forskningspro-

jektet. 

Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen
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8 1  indledning

Hvad skal der til for at lede europas mest effektive lufthavn – for 5. år i træk?

Hvorfor har Coloplast valgt selv at varetage fM, mens mange andre outsourcer?

Hvad mener nykredit med at fM bliver til People support?

Hvordan fungerer statslige ejendomsselskaber i danmark og finland?

Hvorfor etablerer mange kommuner centrale ejendomsenheder?

Hvordan er de internationalt førende fM leverandører opstået og hvorledes er de blevet store?

Hvad er fordelene ved at benytte virksomhedshoteller og iværksætterkuvøser?

Hvordan gennemførte l. M. ericsson og Coor service Management den største fM outsourcing i  

skandinavien?

Hvordan har sAs tilpasset sine fM opgaver under den generelle ”turn around”?

Hvorledes gennemfører man oPP – offentlig-Privat Partnerskab – på island, hvordan er danmarks første oPP  

projekt grebet an og hvad er oPP-light? 

Hvad er teknisk due diligence og hvordan griber CoWi det an?

Hvorfor har medicinalvirksomheden novo nordisk og lastvognsproducenten scania udskilt fM i et  

særskilt datterselskab og hvorfor har det udviklet sig meget forskelligt?

Hvilke fordele indebærer nye udbuds- og samarbejdsformer som funktionsudbud og driftspartner skaber?

Hvorfor har statoil i norge sammenlignet arealforbruget i kontorbygninger med andre virksomheder?

Hvordan sikrer steen & strøm ved hjælp af avanceret it at deres storcentre til stadighed er attraktive for  

kunderne?

Hvordan tegner fremtidens kontor sig ifølge slots- og ejendomsstyrelsen og hvorfor indfører skAt distance-

arbejdspladser?

Hvad er Asset Management og hvordan kan det bruges i forbindelse med teknisk infrastuktur?

Hvad har man gjort for at skabe et bæredygtigt byggeri i dr Byen?

Hvorfor kalder boligselskabet fsB sig danmarks mest miljøvenlige boligselskab?
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1

Denne rapport giver svar på en række spændende spørgsmål vedrørende Facilities Management 

(FM). Nogle eksempler på disse spørgsmål er angivet i tekstboksen på modstående side. Eksem-

plerne spænder fra mange forskellige virksomhedstyper og udviklingsforløb, men de er hver for 

sig udtryk for aspekter af fagområdet FM, og tilsammen giver de et godt indtryk af bredden og 

forskellighederne inden for FM. 

Rapporten er ikke en lærebog i FM, men det udgør et praktisk orienteret supplement til ”Hånd-

bog i Facilities Management”, hvor fagområdets begreber, teorier og metoder er forklaret.  

1.1 Udvælgelse af cases

I projektets indledende fase blev en bruttoliste med ca. 50 potentielle cases opstillet og priorite-

ret, idet målsætningen var at bearbejde ca. 20 cases i fase 1 og yderligere 12-15 cases i fase 2. 

Samlingen af cases blev udvalgt efter følgende kriterier:

Markante eksempler på udviklingsforløb og ændringsprocesser som er udtryk for Best Prac-• 

tice eller innovation

Spredning på forskellige temaer inden for FM• 

Spredning på forskellige virksomheder og organisationer, herunder både privat og offentlig• 

Spredning geografisk inden for Norden men med hovedvægt på Danmark• 

Tema danmark sverige norge finland island andre i alT

fM koncepter 7 1  1  2 11

samarbejde mellem  

efterspørgere og  

leverandører 8 2 1  1  12

Arealanvendelse 3  1 1   5

teknologi og infrastruktur 3      3

Miljø 4 1     5

sum 25 4 2 2 1 2 36

indledning1
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Cases er udvalgt inden for 5 temaer. I ovenstående skema er temaerne angivet sammen med an-

tal cases inden for hvert tema fordelt på de nordiske lande. Gruppen ”Andre” dækker over de to 

internationale cases 4.5.2 og 4.6.2, som til forskel fra de øvrige primært er baseret på offentligt 

tilgængelige informationer fra hjemmesider og fagblade m.v.

I rapporten er hvert tema behandlet i et af kapitlerne 4-8. Inden for hvert tema er der to eller 

flere emner, som casene er opdelt efter. Disse emner fremgår af afsnitsopdelingen i ovennævnte 

kapitler. I afsnit 1.4 er vist en samlet oversigt over de 36 cases.

 

Der har ikke været tale om en udvælgelsesproces med sigte på statistisk repræsentativitet. I 

stedet har intentionen med udvælgelsen været at opnå maksimal variation, således at bredden 

inden for FM afspejles. Inden for hvert tema er tilstræbt min. 2 cases.

 

Der er udvalgt cases fra virksomheder, som projektgruppens medlemmer og kontaktpersoner 

har vurderet er langt fremme og har markeret sig fagligt og professionelt på FM området. Nogle 

cases er blevet fravalgt på grund af vanskeligheder med at få adgang til informationer eller 

fordi virksomheden er inde i en udvikling, hvor der endnu mangler tilstrækkelige erfaringer.

Kilderne til casene har hovedsageligt været fra de pågældende virksomheder, og interviewper-

sonerne fra virksomhederne har primært været ledende medarbejdere fra FM området. Der er 

lagt vægt på at få konkretiseret interviewpersonernes udsagn i størst muligt omfang, således 

at der ikke kun udtrykkes intentioner men demonstreres konkrete handlinger og resultater. I 

cases med kunder og leverandører involveret er der så vidt muligt indsamlet informationer fra 

begge parter.

1.2 case-beskrivelserne

De enkelte case-beskrivelser er hovedsageligt udarbejdet i første halvår 2006 (fase 1) og første 

halvår 2007 (fase 2) ved gennemgang af hjemmesider, interviews, virksomhedsbesøg og skrift-

ligt materiale fra de involverede virksomheder og organisationer.

Til brug ved case-beskrivelserne blev der i projektets indledende fase fastlagt en fælles skabelon 

og udarbejdet en fælles interviewguide. Ved case-beskrivelserne er der imidlertid i høj grad lagt 

vægt på at fremdrage det unikke ved de enkelte cases, hvorfor den fælles skabelon og interview-

guide primært har tjent til at sikre, at alle relevante aspekter blev medtaget. 

I enkelte af casene er pågældende virksomheds strategiske situation opsummeret ved en SWOT-

analyse, hvor virksomhedens indre styrker og svagheder opgøres sammen med de ydre mulighe-

der og trusler (SWOT er en forkortelse af Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

I tilknytning til cases inden for samme tema er der udarbejdet introduktioner og analyser, som 

sætter de enkelte cases ind i en overordnet sammenhæng i forhold til den generelle udvikling 

på området. 

En stor fordel ved case-undersøgelser er, at de kan gå tæt på virkeligheden og afspejle den rig-

dom af nuancer, som karakteriserer den konkrete verden. Omvendt er det en svaghed, at det 

er vanskeligt at generalisere på tværs af cases. Til trods herfor er der udarbejdet en sammen-

fatning, der med udgangspunkt i case-samlingen opridser nogle overordnede udviklingstræk 

inden for FM.



111  indledning

1

1.3 rapporTens opbygning

Rapporten er opbygget med de generelle dele i kap. 1-3 og med de case-specifikke dele i kap. 

4-8. 

De generelle dele omfatter nærværende kap. 1 med indledning, og i kap. 2 gives der en intro-

duktion til FM i de nordiske lande. Kap. 3 indeholder en sammenfatning af case-undersøgelsen, 

dels i forhold til de enkelte emner dels i forhold til forskellige tværgående udviklingstræk, og 

der afsluttes med kortlægning af hvordan FM kan skabe værdi for kernevirksomhed og sam-

fund.

De case-specifikke dele i kap. 4-8 er som nævnt ovenfor opdelt efter de angivne temaer og med 

særskilte afsnit for hvert emne. Hvert af disse kapitler starter med en introduktion til pågæl-

dende tema og emne. 

I case-beskrivelserne indgår der en række tekstbokse, bl.a. med diverse faktuelle oplysninger, 

men der gøres særligt opmærksom på tekstboksen med overskriften læringspunkter, hvor de 

vigtigste erfaringer fra den enkelte case er søgt opsummeret i punktform.

 

Der gøres også opmærksom på lister over forkortelser og registret bagest i rapporten. Listerne 

over forkortelser omfatter generelt anvendte forkortelser (ikke case-specifikke forkortelser) og 

forkortelser for virksomheder. Registret giver med udgangspunkt i de søgeord, der er anført i 

den indledende tekstboks ved hver case, henvisninger til pågældende afsnit.

1.4 oversigT over cases

På næste opslag findes en samlet oversigt over cases med angivelse af afsnit nr. i rapporten, 

navn på virksomhed og/eller emne og titel på casen svarende til overskriften på pågældende 

afsnit i rapporten. Desuden er angivet hvilke typer af virksomheder og aktiviteter, der indgår 

i de enkelte cases. Der henvises til oversigten over forkortelser for virksomheder bagest i rap-

porten.
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afsniT case TiTel 

4.2.1 CPH CPH skaber europas bedste lufthavn med fM-strategi

4.2.2 Coloplast Coloplast valgte at forestå sine fM opgaver in-house

4.2.3 nykredit nykredit – fra fM til People support

4.3.1 ses slots- og ejendomsstyrelsen som statens facility Manager

4.3.2 senate (finland)  omdannelse af senatets ejendomme til en service organisation

4.4.1 kejd københavns ejendomme – fra vicevært til innovator 

4.4.2 sef (sverige) serviceforvaltningen i Malmø kommune under stadig udvikling

4.5.1 iss iss – fra rengøring til integrated facilities services

4.5.2 leverandører de største fM leverandører internationalt

4.6.1 scion-dtu scion-dtu’s iværksætterkuvøse

4.6.2 regus regus’ kontorhoteller

5.2.1 lMe-Coor (sverige) Coor service Managements samarbejde med l.M. ericsson

5.2.2 sAs sAs under turbulente forhold

5.3.1 nýsir (island) offentlig-Privat Partnerskab i island – Case om nýsir

5.3.2 oPP danmarks første oPP projekt i trehøje kommune

5.3.3 oPP-light oPP-light ved kommunalt byggeri i gribskov kommune

5.4.1 nsB (norge) fælles ejendomsselskab mellem nsB og privat virksomhed

5.4.2 sonofon-iss samarbejdet mellem sonofon og iss

5.4.3 CoWi teknisk due diligence i CoWi

5.5.1 nns som selskab novo nordisk servicepartner som selvstændig virksomhed

5.5.2 dynaMate (sverige) dynaMate leverer teknisk produktionsstøtte til scania

5.6.1 driftspartnerskab Partnerskaber mellem københavns kommune og BMt-Byg

5.6.2 funktionsudbud funktionsudbud i novo nordisk servicepartner

6.2.1 statoil (norge) Arealstrategier i statoil baseret på benchmarking

6.2.2 s&s Arealer Arealdisponering af steen & strøms storcentre 

6.2.3 yle (finland) ny ejendomsstrategi og forbedring af lokalområdet for yle

6.3.1 ses slots- og ejendomsstyrelsen udvikler fremtidens kontor

6.3.2 dr indretningen af åbne arbejdsmiljøer i dr Byen

7.2.1 s&s it it til administration og drift af steen & strøms storcentre

7.2.2 skAt distancearbejdspladser i ”fremtidens skAt”

7.3.1 grontmij|Carl Bro  Asset Management af teknisk infrastruktur

8.2.1 naturlig ventilation naturlig ventilation på nCC’s hoveddomicil

8.2.2 indeklima forbedring af samspillet mellem mennesker og bygninger

8.3.1 fsB Miljø systematiseret miljøarbejde med beboerdemokrati i fsB 

8.3.2 dr Byen dr Byen som bæredygtigt byggeri

8.3.3 tAC (sverige) realisering af energibesparelser med brug af esCo
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2

I dette kapitel gives en generel beskrivelse af FM i de nordiske lande med fokus på særtræk ved 

FM i Norden samt status og udviklingstendenser dels med hensyn til forskning og uddannelse 

dels med hensyn til markedet.

2.1 nordiske særTræk

FM er et fagområde med en stærk international orientering, bl.a. som følge af den generelle 

globalisering med mange multinationale virksomheder på både efterspørgsels- og leverandør-

siden. Alligevel sker der er regional og national prægning af fagområdet som følge af forskellige 

vilkår og udviklingsbetingelser. I ”Håndbog i Facilities Management” peges der i afsnit 1.6 på 

en række forskelle af betydning for FM i Skandinavien i forhold til andre lande. Det drejer sig 

bl.a. om, 

 

at den offentlige sektor har en særlig stor rolle i de nordiske lande, mens FM internationalt • 

set i høj grad er udviklet i den private sektor

at FM i Norden i høj grad er påvirket af personer med arkitekt- og ingeniørfaglig baggrund, • 

hvorfor de bygningstekniske aspekter af ejendomsdrift har stor fokus 

at de klimatiske forhold i Skandinavien indebærer store krav til bygningernes udformning • 

og drift, og at der af samme årsag lægges stor vægt på energi- og miljøforhold 

at hensyn til dagslys i bygninger og den ergonomiske udformning af arbejdspladsindret-• 

ning har særlig stor fokus i Norden, ligesom medarbejderinvolvering og brugerinddragelse 

generelt spiller en stor rolle

I en ikke-publiceret rapport fra NordicFM omhandlende state-of-the-art for arbejdspladser i Nor-

den benyttes følgende 3 metaforer til at beskrive det særlige ved udviklingen af arbejdspladser 

i de nordiske lande: Nordisk design, naturens rolle og de nordiske velfærdsstater. Hver af disse 

metaforer og deres betydning skal kort omtales. 

Nordisk design er verdenskendt for sine klare funktionelle former og farver. Resultaterne af 

design processen er som regel anvendelsesorienteret. Nordiske artefakter er ofte praktiske og 

beregnet til dagligt brug som nyttegenstande. Set i forhold til udformningen af arbejdsplad-

ser indebærer det nordiske design en stærk fokus på de tekniske aspekter med vægt på god 

funktionalitet. I forhold til mange andre lande er de nordiske arbejdspladser spaciøse med god 

tilgang af dagslys. Træ indgår ofte som et vigtigt materiale i arbejdspladsernes udformning, og 

inventar med præcise geometriske former kombineres hyppigt med runde stoleformer i varme 

farver. 

fM i norden2
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Betydningen af dagslys og træ fører over til naturens rolle. Forholdet til naturen har for men-

nesker i Norden sammenlignet med mennesker i mange andre lande nærmest karakter af en 

besættelse. Mennesker i Norden bruger en stor del af deres fritid ude i naturen og mange har 

deres eget feriehus eller hytte ved skov, strand eller fjeld. For udformningen af arbejdspladser 

har det betydning for en stærk fokus på indeklima samt energi- og miljøforhold.

De nordiske velfærdsstater er kendetegnet ved et sofistikeret socialt sikkerhedsnetværk, som 

strækker sig fra børneinstitutioner og skoler over regulering af sikkerhed på arbejdspladsen 

og høj arbejdsløshedsunderstøttelse til veludbygget sundhedssystem samt pensionsordninger. 

Lighed værdsættes højt i de nordiske lande, og de sociale strukturer er præget at korte magtaf-

stande. Mennesker i Norden har en høj grad af tillid til deres institutioner, og organisationer 

har tillid til deres medlemmer. Selvorganisering er derfor udbredt på arbejdspladserne, og om-

fanget af direkte kontrol er beskedent i virksomhederne. Dette medvirker til en stor fleksibilitet 

og generel åbenhed over for anvendelse af ny teknologi. 

Et par andre forhold af betydning for FM i de nordiske lande skal nævnes. For det første er løn-

niveauet i de nordiske lande generelt højt og der er relativt høje minimumslønninger, hvilket 

indebærer at der er stor økonomisk motivation til at effektivisere serviceaktiviteter bl.a. inden 

for FM-området. For det andet er den faglige organisering på arbejdsmarkedet meget høj, og de 

faglige organisationer har relativt gode muligheder for at påvirke beslutningsprocesser bl.a. i 

forbindelse med evt. outsourcing.

Til trods for disse særtræk i relation til FM i de nordiske lande i forhold til andre lande, så er der 

naturligvis også en række forskelle imellem de enkelte nordiske lande. Nogle af disse vil fremgå 

af de følgende afsnit.

2.2 ProFessionalisering, Forskning og uDDannelse

For et relativt nyt fagområde som FM er øget professionalisering et afgørende element i at 

styrke faget og opnå bredere anerkendelse. International standardisering er et vigtigt led i en 

sådan professionalisering, og på FM-området har der i de seneste år været arbejdet med stan-

dardisering inden for rammerne af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. Det har 

ført til udarbejdelse af to standarder. Den ene er en grundlæggende standard om ”terms and 

definitions”, hvor de basale begreber inden for FM bliver defineret med reference til en koncep-

tuel model for FM. Definitionen af FM i standarden er angivet i nedenstående tekstboks.

Den anden europæiske FM standard er en vejledning i udformning af aftaler mellem efterspør-

gere og leverandører på FM-området. Begge standarder er godkendt i efteråret 2006, og dermed 

er der etableret et fælles grundlag for FM i de europæiske lande.

definitionen Af fM i euroPæisk stAndArd frA 2006: 

i standardens titel benyttes stavemåden ”facility Management”, men i standarden defineres dette 

som synonymt med ”facilities Management”.

definitionen af fM: ”integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed 

services which support and improve the effectiveness of its primary processes”.

uofficiel oversættelse: ”integration af processer inden for en organisation for at fastholde og udvikle de 

aftalte services som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter”.
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Opbygning og formidling af ny viden i relation til faget er andre vigtige led i en professio-

nalisering. Forskningen inden for FM er fortsat ret beskeden internationalt, men der er i de 

seneste 5 år sket en markant stigning i omfanget. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved, at den 

europæiske FM-organisation EuroFM siden 2002 har afholdt et årligt forskningssymposium ud-

over den årlige erhvervskonference – startende med arrangementet i Rotterdam i maj 2003 har 

forskningssymposiet været afholdt som en del af EuroFM’s årlige konference. Tilsvarende har 

arbejdsgruppe W70 om Facilities Management and Maintenance under den internationale byg-

geforskningsorganisation CIB siden 2002 afholdt et forskningssymposium hvert andet år.

Ifølge en finsk undersøgelse af forskningen i perioden 1994-2004 udgør FM markederne i de 

nordiske lande og i Storbritanien de mest undersøgte områder. Derefter følger markederne i 

Australien, Hongkong og Holland. Dette er uden tvivl udtryk for, at meget af forskningen i FM 

foregår i de nordiske lande. Der findes da også veletablerede forskningsmiljøer i relation til FM i 

både Finland, Norge og Sverige, mens en forskningsindsats i Danmark først er ved at starte op.

Ser man på uddannelse, så tegner der sig et lignende billede. En arbejdsgruppe under NordicFM 

har udarbejdet en samlet oversigt over uddannelser med speciale i FM på bachelor- og mas-

terniveau i de nordiske lande. Arbejdsgruppen når frem til, at der i Finland, Norge og Sverige 

årligt uddannes 20-50 FM kandidater på masterniveau, mens der stort set ikke uddannes FM 

kandidater på masterniveau i Danmark og Island. På bachelorniveau ligger Finland og Sverige 

højt med 80-100 kandidater årligt, mens Erhvervsakademiet i København uddanner ca. 30 FM 

kandidater årligt.

 

2.3 deT nordiske fm marked 

På grund af FM-områdets unge alder giver de offentlige statistikker ikke mulighed for at give 

et dækkende overblik over FM markedets omfang – endsige indblik i markedets struktur og 

udvikling. I relation til FM er det væsentligt at sondre mellem det faktiske marked, dvs. ydel-

ser som udveksles ved køb og salg på et åbent marked mellem virksomheder der henholdsvis 

efterspørger og leverer, og det potentielle marked, som omfatter samtlige ydelser relateret til 

FM uanset om de varetages in-house af efterspørgervirksomhedens egne ansatte medarbejdere 

eller af eksterne leverandører.

Ole Emil Malmstrøm, som er tidligere formand for DFM og NordicFM, har i flere omgange fore-

taget nogle overordnede vurderinger af det potentielle markeds omfang med udgangspunkt i 

DFM’s nøgletal for ejendomsdrift. Som refereret i ”Håndbog i Facilities Management”, afsnit 

1.5, medfører dette en årlig udgift på 43,2 mia. kr., hvis nøgletallene ganges op med det totale 

areal for erhvervsbyggeri i Danmark. I 1999 vurderede Malmstrøm, at markedet for FM i Dan-

mark med indregning af diverse services var på over 100 mia. kr. årligt. Ved et indlæg på et sym-

posium i juni 2006 vurderede Malmstrøm, at det potentielle FM marked i Danmark nu er på 

over 200 mia. kr. Med analoge vurderinger af de øvrige nordiske lande nåede Malmstrøm frem 

til, at det samlede potentielle FM marked er på i størrelsesordenen 900 mia. kr. årligt svarende 

til Eur 120 mia. 

På samme symposium i juni 2006 præsenterede Andreas Jul Røsjø fra konsulentfirmaet Capge-

mini i Norge en undersøgelse af det nordiske FM marked gennemført ved 36 interviews i 2004 

fordelt på 29 store virksomheder og 7 FM leverandører. I vurderingerne af markedets omfang 

er der taget udgangspunkt i arealet for alle bygninger på nær boliger i de enkelte lande. Det 

samlede omfang af det potentielle FM marked vurderes til NOK 385 mia. hvilket svarer til knap 

400 mia. kr. eller Eur 53 mia. 
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Capgemini vurderer altså det potentielle FM marked til under det halve af Malmstrøms vurde-

ring. Der er ikke umiddelbart forskelle i afgrænsningen af, hvad FM omfatter i de to vurderin-

ger, så der er altså tale om en betydelig usikkerhed om FM markedets omfang. Grundlaget for 

vurderingerne er dog langt mere omfattende i Capgemini’s undersøgelse, hvorfor deres vurde-

ringer umiddelbart må anses som de mest pålidelige. Usikkerheden taler dog for et behov for 

en mere grundig afdækning af markedet.

I nedenstående tabel er hovedtallene fra Capgeminis vurderinger vist for de enkelte lande (be-

løb er angivet i DKK baseret på omregning fra NOK med kurs 0,97).

Capgemini vurderer at 75% af det potentielle FM marked varetages internt, mens det faktiske 

marked kun udgør 25% af det potentielle marked. Capgemini opdeler FM i Property Manage-

ment, Building Operation & Maintenance samt Support services, og det samlede FM marked 

vurderes at være fordelt med henholdsvis 11%, 32% og 57% på disse ydelsesområder. 

I undersøgelsen vurderes markedet for integreret FM (I-FM, dvs. samlede FM leverancer – be-

tegnes også Total FM, forkortet TFM) at udgøre 6%, mens anden form for outsourcing repræ-

senterer 19% af det potentielle marked. Markedet for I-FM er stærkt konsolideret på nogle få 

virksomheder, hvor ISS er størst med 44%, mens Coor Service Management står for 28% og 

Johnson Controls for 10%.

Endvidere foretages der i undersøgelsen vurderinger af markedets modenhed i de enkelte 

lande. Det anføres at faktorer som landets størrelse, industrialiseringsgrad, tilstedeværelse af 

multinationale virksomheder, markedets bevågenhed i forhold til FM samt leverandører med 

nye strategier og innovation er afgørende for modenheden af markedet. Capgemini når frem til 

en rangorden, hvor det svenske marked er mest modent fulgt af det finske marked, mens det 

danske marked er placeret midt i feltet fulgt af det norske marked og med det islandske marked 

som det mindst modne.

I undersøgelsen vurderes i hvilken grad interne FM-funktioner er henholdsvis centraliseret og 

decentraliseret sammenlignet med andre supportfunktioner som regnskab (finance), IT, ind-

køb og HR. Capgemini når frem til at FM er mindst centraliseret med en centraliseringsgrad på 

64%, mens IT og indkøb er mest centraliseret med 80%. Dette vurderes at hænge sammen med 

at FM services i højere grad end øvrige support services er bundet til de fysiske faciliteter.

Capgemini identificerer følgende 3 principielle strategier for udvikling af FM-funktioner (ud-

over decentralisering):

En intern serviceenhed – konsolideret for at opnå stordriftsfordele (omkostningscenter)1. 

Et profitcenter som både servicerer interne og eksterne kunder2. 

Integreret outsourcing af både drift og ledelse for at fokusere på kernevirksomheden3. 

land bygningsareal, ekskl. boliger poTenTielT fm-marked, ekskl. boliger

danmark 125 mio. m2 62 mia. kr.

norge 115 mio. m2 67 mia. kr.

sverige 235 mio. m2 175 mia. kr.

finland 175 mio. m2 88 mia. kr.

island 10 mio. m2 5 mia. kr.

total 385 mio. m2 397 mia. kr.
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Organiseringen af FM som en intern serviceenhed er den mest almindelige både for FM og an-

dre supportfunktioner. Etablering af en intern serviceenhed er ofte et første trin i at foretage 

outsourcing. Kun få virksomheder opererer med en særskilt juridisk enhed som både servicerer 

interne og eksterne kunder, og tilsvarende opererer kun få virksomheder med en konsekvent 

decentraliseringsstrategi. 

Markedet for outsourcing forventes ifølge Capgeminis undersøgelse at fortsætte med at vokse 

med 8% årligt, men markedet for I-FM forventes at vokse noget kraftigere med 14%. Den offent-

lige sektor udgør ca. 14% af kundebasen, men det offentlige marked forventes at vokse stærkere 

end det private marked.

Af øvrige tendenser peger undersøgelsen på følgende:

FM organisationer forventes at levere stadigt bedre serviceydelser, men køberne vil fort-• 

sætte med at stramme FM budgettet – deraf undersøgelsesrapportens titel: ”More for less”

Virksomhedsledelser har i stigende grad bevågenhed over for FM, og stadigt flere virksom-• 

heder centraliserer deres FM funktion

FM leverandører vil i stigende grad stræbe mod at blive I-FM leverandører, hvilket vil føre til • 

øget konsolidering og øget omfang af partnerskaber

2.4  konklUsion

I de nordiske lande lægges der generelt stor vægt på kvaliteten af bygninger både på det design-

mæssige og det bygningstekniske område ligesom nærhed til naturen spiller en stor rolle. Dette 

har betydning for den måde FM håndteres på, bl.a. med hensyn til at bygningsteknisk drift har 

stor fokus samt at arbejdspladsindretning og miljøforhold er særligt vigtige.

FM er internationalt inde i en faglig udvikling med vægt på professionalisering og styrkelse 

af indsatsen inden for forskning og uddannelse. Norge, Sverige og Finland er imidlertid med 

hensyn til forskning og uddannelse noget længere fremme end Danmark.

Det potentielle marked for FM i Norden er meget stort – på flere hundrede milliarder kr., men 

det faktiske marked anslås til kun at være ca. 1/4 af det potentielle marked. Det betyder til gen-

gæld at vækstmulighederne er store. Der mangler imidlertid præcise opgørelser af markedets 

omfang. Det tegner dog til at markedet vil fortsætte med at vokse, og en undersøgelse indike-

rer, at den største vækst vil være på det offentlige område, samt at integrerede FM leverancer 

vil få øget betydning fremover til trods for at dette marked domineres af 3 store leverandører i 

Norden.   
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Dette kapitel indeholder en sammenfatning af resultaterne af den samlede case-undersøgelse. 

Sammenfatningen er opdelt i 3 afsnit.

I afsnit 3.1 er sammenfatningen struktureret i forhold til de i alt 16 temaer, som casene er 

opdelt efter i kap. 4-8. Nogle cases belyser flere forskellige temaer, så der inddrages i relevant 

omfang forhold fra andre cases end dem, der er placeret i det afsnit i kap. 4-8, der har temaet 

som overskrift. 

I afsnit 3.2 er sammenfatningen struktureret efter en række tværgående emner, som behandles 

i flere cases, uden at være specifikt for et af temaerne i afsnit 3.1.

I afsnit 3.3 fremlægges en kortlægning af, hvordan FM kan skabe værdi for kernevirksomhed og 

samfund, baseret på en analyse af casene.

3.1  TemaTisk sammenfaTning

3.1.1 in-House udvikling Af fM (Afsnit 4.2)

Dette tema er belyst med cases om CPH (Københavns Lufthavne, afsnit 4.2.1), Coloplast (afsnit 

4.2.2) og Nykredit (afsnit 4.2.3). Der er tale om vidt forskellige typer af virksomheder. CPH har 

lufthavnsdrift som kerneopgave og kan betragtes som en FM virksomhed, Coloplast er en pro-

duktionsvirksomhed med fokus på udvikling og fremstilling af sygeplejeartikler, og Nykredit er 

en finansiel koncern. Virksomhederne har – udover at de alle tre er store danske virksomheder 

– som fælles træk, at ledelsen af FM er forankret i virksomhedernes topledelse og ses som et 

strategisk vigtigt element i at opfylde virksomhedens mål. Der er således i alle tre virksomheder 

en direkte reference fra FM afdelingen til direktionen. 

Både CPH og Coloplast fokuserer meget på slutbrugerne. For CPH indebærer det fokus på at 

give flyselskabernes passagerer en god oplevelse på deres vej gennem lufthavnen, og det opnås 

ved bygninger af høj arkitektonisk kvalitet samt effektiv logistik og service. For Coloplast inde-

bærer det fokus på køberne af virksomhedens produkter, som efter virksomhedens opfattelse 

skal have den største del af værdiskabelsen. Coloplast lægger vægt på kvalitet i de fysiske ram-

mer og servicetilbud ud fra en opfattelse af, at det smitter af på medarbejdernes motivation og 

produkternes kvalitet, at medarbejderne møder kvalitet fra de kommer ind ad døren til deres 

arbejdsplads til de går hjem. I Nykredit fokuserer man også i høj grad på virksomhedens med-

arbejdere, og man benytter begrebet People Support som betegnelsen for den vej, man ønsker 

sAMMenfAtning3
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at udvikle FM. Nykredit har defineret er brugerværdibrøk, som man benytter for at sikre at 

aktiviteterne skaber værdi for brugerne og virksomheden. 

I alle tre virksomheder lægges der tillige stor vægt på driftsmæssig effektivitet, hvilket bl.a. 

indebærer fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og udvikling af medarbejdernes kom-

petencer, f.eks. i retning af multiskilling. I CPH vurderes løbende om opgaverne varetages mest 

konkurrencedygtigt internt eller eksternt. Coloplast har med udgangspunkt i virksomhedens 

kultur besluttet at varetage opgaverne internt men samtidig gennemført en effektivisering, så 

man med benchmarking har kunnet dokumentere, at man er konkurrencedygtig. I Nykredit 

har man tilsvarende bevidst valgt at bibeholde bl.a. kantinefunktionen internt, og man har 

med udgangspunkt i en analyse af processerne gennemført omfattende ændringer i arbejds-

gange med inddragelse og ansvarliggørelse af medarbejderne. 

  

3.1.2 statslige ejenDoMsaDMinistrationer (aFsnit 4.3)
 

Dette tema belyses med cases om SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1) og Senatets Ejen-

domme (afsnit 4.3.2), der er statslige ejendomsselskaber i henholdsvis Danmark og Finland. 

Begge virksomheder er inde i en rivende udvikling baseret på en FM tankegang og der er store 

lighedstræk i udviklingen. For SES startede udviklingen for alvor med reformen af Statens Ejen-

domsadministration (SEA-reformen) i 2001 og overflytningen fra det tidligere Boligministerium 

til det danske Finansministerium. Senatets Ejendomme blev etableret i 2001 som et halv-privat 

selskab under det finske Finansministerium, men FM udviklingen startede allerede i 1995, da 

de fleste statslige ejendomme blev samlet under et selskab, der i 2001 blev ændret til Senatets 

Ejendomme.

Fælles for de to statslige ejendomsselskaber er indførelse af markedsbaserede eller markeds-

lignende styringsmekanismer, idet selskaberne står som ejere af ejendomme, som udlejes til 

statslige eller offentlige lejere, som betaler en husleje svarende til markedslejen. Samtidig har 

brugerne i princippet frit leverandørvalg. Udover at stå som udlejer, bl.a. med ansvar for ud-

vendig vedligehold og fælles drift af ejendommene, så tilbyder begge selskaber tillige diverse 

serviceydelser til lejerne, og tendensen går i retning af at lejerne i stigende grad ønsker fuld 

service. Serviceydelserne leveres hovedsageligt fra eksterne leverandører, idet begge selskaber 

har gennemført meget omfattende frasalg og/eller outsourcing af tidligere interne servicefunk-

tioner. Samtidig fungerer begge selskaber i høj grad som rådgivere for offentlige institutioner 

i relation til lokalespørgsmål. Herunder har begge selskaber opbygget interne kompetencer 

i relation til indførelsen af nye arbejdsformer og arbejdspladsindretninger. Nybyggeri har et 

meget begrænset omfang for begge selskaber, men til gengæld udføres en omfattende renove-

ringsindsats for at bringe nedslidte ejendomme på et acceptabelt kvalitetsniveau.

Der er dog også forskelle mellem selskaberne. Først og fremmest er Senatets Ejendomme langt 

større end SES, idet stort set alle finske statsejendomme ejes af Senatets Ejendomme. SES har 

primært ansvaret for ejendomme, som benyttes af den danske statsadministration og statsejede 

slotte og parker, mens universiteter og forsvarets bygninger i Danmark eksempelvis varetages 

af ejendomsselskaber under henholdsvis Videnskabsministeriet og Forsvarsministeriet. Derud-

over går strategien for SES primært i retning af at styrke kompetencerne som en professionel 

indkøbsorganisation, mens strategien for Senatets Ejendomme primært går i retning af at blive 

en professionel service organisation med en netværksbaseret forretningsmodel.
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3.1.3 koMMunale FM-organisationer (aFsnit 4.4)
 

Dette tema belyses med en case om Københavns Ejendomme (afsnit 4.4.1) og Serviceforvaltnin-

gen i Malmø Kommune (afsnit 4.4.2). Disse organisationer er på vidt forskelligt stade i deres 

udviklingsproces, idet Serviceforvaltningen blev oprettet allerede i 1995, mens Københavns 

Ejendomme først startede pr. 1. januar 2006. Til trods for denne forskel er der klare parelleller 

i den organisatoriske tænkning i de to cases. 

I begge cases lægges vægt på kundeorientering af organisationen samtidig med at der gennem-

føres en professionalisering af organisationen med udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

Samtidig er ledelsen i begge organisationer meget bevidste om, at udviklingen af organisatio-

nen skal ske gradvis, og de opererer begge med en udviklingstrappe for organisationen. For 

Københavns Ejendomme er målet defineret som at gå fra at være vicevært til innovator.

I Københavns Ejendomme er der stor fokus på at få indhentet et stort vedligeholdsefterslæb og 

skabe det nødvendige overblik bl.a. ved implementering af forskellige IT-systemer. Samtidig læg-

ger man vægt på at indføre nye arbejdsformer og arbejdspladsindretninger, og man rådgiver de 

andre kommunale forvaltninger herom.

I Serviceforvaltningen har man bl.a. fået indført et FM-koncept i forhold til kommunens skoler, 

som indebærer af Serviceforvaltningen varetager alle FM funktioner, hvor en reception på den 

enkelte skole udgør et centralt element i serviceringen af kunderne i form af skolernes lærere 

og andre brugere. Serviceforvaltningen har i flere år haft en intern udviklingsgruppe under 

ledelse af en udviklingsstrateg, og man har gennemført en række innovationer i forvaltningens 

service. Som led i en organisationsændring primo 2007 har man udpeget en kundekoordinator 

på strategisk niveau med kontakt til en kundeansvarlig medarbejder i hver af de operative en-

heder i forvaltningen. 

 

3.1.4 internationalt FørenDe FM-leveranDører (aFsnit 4.5)

Dette tema belyses af en case om ISS med hovedsæde i Danmark (afsnit 4.5.1) og et afsnit (4.5.2), 

der mere generelt omhandler de internationalt største FM-leverandører.

ISS kan føre sin historie tilbage til et vægterselskab etableret i 1901, og koncernen har haft en 

lang og til tider omskiftelig tilværelse. I 1960-erne startede en kraftig international ekspansion 

med rengøring som den vigtigste aktivitet, og i starten af 1990-erne besluttede man at fokusere 

alene på rengøringsvirksomhed og frasolgte en række selskaber med andre aktiviteter. I 2006 

blev strategien imidlertid ændret til et bredere FM-fokus under betegnelsen Integrated Facility 

Services. ISS satser i dag stærkt på at blive leverandør af samlede FM-opgaver og er samlet set 

markedsleder i de nordiske lande.

Internationalt set er ISS den femte største FM-leverandør. De 3 største – Compass Group, So-

dexho og Aramark – er kendetegnet ved at have udgangspunkt inden for Food Service. De har 

alle en lang historie, og de har alle udviklet sig i retning af at blive brede FM-leverandører. I de 

nordiske lande er både Compass Group og Sodexho dog fortsat primært leverandører inden for 

catering. Compass Group overtog i 1993 catering-delen af SAS Service Partner, som nu indgår i 

datterselskabet Eurest. Amerikanske Aramark opererer ikke i de nordiske lande. Securitas med 

hovedsæde i Sverige er fjerde størst og Group 4 Securicor med delvis baggrund i danske Falck er 

sjette størst, og begge er specialiserede inde for security.
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Det er kendetegnende for servicevirksomhederne, at de er vokset kraftigt og har udbredt sig 

internationalt gennem opkøb af virksomheder. Samtidig har udviklingen været karakteriseret 

ved omfattende ændringer af koncernerne gennem fusioner, opkøb og frasalg. Servicevirksom-

heder har generelt ringe bindinger i fast kapital og dermed beskedent kapitalbehov, hvilket er 

en af årsagerne til den kraftige ekspansion. 

3.1.5 virksoMheDshoteller (aFsnit 4.6)

Dette tema belyses af en case om Scion-DTU’s iværksætterkuvøse på DTU (afsnit 4.6.1) og en case 

om Regus’s kontorhoteller internationalt (afsnit 4.6.2). Det fælles træk ved disse to eksempler er 

at virksomhedshoteller er et koncept, hvor virksomheder tilbydes indflytningsklare faciliteter 

med tilhørende serviceydelser. Konceptet tilbyder virksomheder mulighed for at outsource bl.a. 

deres arbejdspladsfaciliteter og kontordrift. 

Ikke mindst for nye virksomheder er et virksomhedshotel en god løsning, der giver mulighed for 

at koncentrere sig om egen udvikling og tilkøbe nødvendige serviceydelser efter behov. Virksom-

heder kan etablere kontorer uden investeringer i arbejdspladsindretning og uden egne support-

funktioner. Det giver stor fleksibilitet i retning af at tilpasse omfanget af faciliteter til skiftende 

behov uden langsigtede bindinger. Derudover er der store forskelle mellem de to eksempler. 

Scion-DTU er et datterselskab til DTU og opererer alene i Københavnsområdet – primært for-

skerparken i Hørsholm og iværksætterkuvøsen på DTU. Formålet for Scion-DTU er således af-

grænset til at betjene virksomheder, hvor forskning og udvikling udgør en væsentlig del af 

aktiviteten, og for iværksætterkuvøsen på DTU er fokus på nye virksomheder med tilknytning 

til DTU’s forskningsmiljøer. Lokaliseringen i universitetsmiljøet giver desuden virksomhederne 

i iværksætterkuvøsen gode muligheder for at håndplukke nyuddannede kandidater og ansætte 

studerende efter behov.

Regus et til gengæld en verdensomspændende virksomhed med kontorhoteller eller Business 

Centre i et stort antal lande rundt i verden. Regus tilbyder således særlige fordele for interna-

tionale virksomheder med rejsende medarbejdere. Desuden tilbyder Regus med konceptet ”vir-

tuelle kontorer” muligheder for at virksomheder kan have adresse i mange lande og byer uden 

permanent at have egne medarbejdere udstationeret.

3.1.6 outsourcing (aFsnit 5.2)

Dette tema belyses først og fremmest med en case om samarbejdet mellem L. M. Ericsson og 

Coor Service Management (LME-Coor, afsnit 5.2.1) og udviklingen i SAS i forbindelse med deres 

”turn around” som følge af krisen i flytrafikken efter terrorangrebet 11. september 2001 i New 

York (afsnit 5.2.2). En række andre eksempler belyser dog tillige temaet, bl.a. cases om SES (Slots- 

og Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1), NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) og Sonofon-ISS (afsnit 

5.4.2). Med hensyn til de to sidstnævnte cases henvises til sammenfatningen i afsnit 5.4 om 

virksomhedsoverdragelse og Due Diligence, som ligger tæt op af emnet for afsnit 5.2.

Case-beskrivelsen om LME-Coor indeholder en opskrift i 6 punkter fra Coor på, hvordan man 

opnår en succesfuld outsourcing. For virksomheder, der overvejer at outsource, er det afgøren-

de at afklare målsætningen med en outsourcing og sikre, at der er overensstemmelse mellem 

virksomhedens overordnede strategi og beslutningen om outsourcing. Den mest kritiske fase 

i en outsourcing er selve virksomhedsoverdragelsen og integrationen af de hidtidige interne 

funktioner i leverandørvirksomhedens organisation. Det er vigtigt at tage hånd om medarbej-

derne og sørge for en effektiv information, men samtidig er det vigtigt at få IT-, økonomi- og 
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rapporteringssystemer op at stå fra starten. For begge parter kræves, at der udvises evne og vilje 

til at få samarbejdet til at fungere.

I SAS førte processen i første omgang til en beslutning om sale-and-lease back af de tidligere 

ejede ejendomme i de nordiske lande, og dette gennemførtes i 3 faser. Desuden gennemførtes 

en omfattende benchmarking proces af FM funktionerne i Danmark, Norge og Sverige, og på 

det grundlag blev forskellige strategier vurderet. Det førte hos SAS i Danmark til betydelig 

outsourcing af driftsopgaver og effektivisering af den tilbageværende interne FM organisation. 

I 2006 har man dog ufrivilligt måttet insource driftsopgaverne igen, idet leverandøren ikke 

længere ønskede at varetage FM opgaver. 

I casen om SES fremhæves tilsvarende, at samarbejde mellem indkøbere og leverandører skal 

baseres på en klar kontrakt samt fælles mål, klare succeskriterier og gensidig tillid. For virk-

somheden, der gennemfører oursourcing, er det vigtigt at organisationen ændres i takt med 

stigende grad af outsourcing. I casen beskrives SES’ organisation ved forskellige grader af out-

sourcing/udlicitering.

3.1.7 oPP – oFFentlig-Private PartnerskaBer (aFsnit 5.3)

Dette tema belyses med en case om det islandske firma Nysír (afsnit 5.3.1), der har flere års erfa-

ringer med OPP-projekter, en case om det første danske OPP-projekt i Trehøje Kommune (afsnit 

5.3.2), og en case om såkaldt OPP-light i Gribskov Kommune (afsnit 5.3.3). 

Island er det eneste land i Norden med større erfaringer er i OPP-projekter, idet man siden slut-

ningen af 1990-erne har igangsat en række projekter. Det seneste projekt omfatter et koncert- 

og konferencecenter i Reykjavik med en kontraktperiode på 35 år, og størrelsen og kompleksite-

ten af dette projekt er klart udtryk for, at de islandske myndigheder har opnået stor tillid til at 

opbygge langsigtede partnerskaber med private virksomheder. På Island er det kutyme, at den 

private part beholder ejerskabet af bygningerne, når kontraktperioden er udløbet, mens byg-

ningerne i Storbritanien, hvor OPP startede, normalt overgår fra den private til den offentlige 

part efter kontraktperioden. 

Nysír finder det endvidere væsentligt, at der indgås adskilte kontrakter for leje og for FM, idet 

lejekontrakten er vanskelig at ændre, mens det bør være muligt at ændre FM kontrakten uden 

at det har konsekvenser for lejekontrakten. Nysír står normalt som ejer, og man lægger vægt 

på at få stor indflydelse i starten af projektet, hvor man fokuserer på brugersynsvinklen og på 

at optimere de kommercielle potentialer. De mere teknisk orienterede driftsmæssige hensyn 

overlades det overvejende til rådgiverne at tilgodese.

Projektet i Trehøje Kommune omfatter en folkeskole, og det er en forholdsvis lille opgave til en så 

stor en indsats fra mange parter som et OPP-projekt kræver. Fremover vil der formentlig i højere 

grad blive tale om udbud i større puljer, f.eks. 10 skoler i samme udbud. Et vigtigt aspekt ved OPP-

projektet er, at man fra starten fastlægger, hvor meget man vil ofre på vedligehold af bygningen 

i hele kontraktperioden, hvilket har den fordel at et rimeligt vedligeholdsniveau sikres. I projek-

tet har der været en række eksempler på at materialevalg og andre byggetekniske løsninger er 

besluttet ud fra driftsmæssige hensyn, f.eks. valg af robuste og vedligeholdsvenlige overflader på 

områder, hvor man erfaringsmæssigt ved at sliddet er størst på en skolebygning. Erfaringen er 

således, at der tænkes mere i helheder og totaløkonomi end ved almindelige byggeprojekter.

OPP-light adskiller sig fra den rene OPP-model ved, at finansiering og ejerskab af bygningerne 

ikke indgår som en del af kontrakten mellem den offentlige og den private part. Ved OPP-light 
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står den private part for at gennemføre byggeprojektet og drift af byggeriet i kontraktperioden, 

mens den offentlige part sørger for finansiering og står som ejer både under kontraktperioden 

og efter. Modellen kaldes også samlet udbud, og i Gribskov Kommune (tidligere Græsted-Gilleje 

Kommune) er modellen med succes blevet benyttet ved et byggeprojekt, der både har omfattet 

en daginstitution og handicapboliger samt en række fællesfaciliteter.

3.1.8 virksoMheDsoverDragelse og Due Diligence (aFsnit 5.4)

Dette tema belyses med en case fra NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1), en case om samarbejdet 

mellem Sonofon og ISS (afsnit 5.4.2) og en case om Teknisk Due Diligence i COWI (afsnit 5.4.3). I 

casen om LME-Coor (afsnit 5.2.1) behandles en række tilsvarende forhold, jf. sammenfatningen 

i afsnit 3.1.6. 

Som fællestræk fremhæves det i både casen om NSB og casen om Sonofon og ISS, at det er af-

gørende at etablere et ligeværdigt samarbejde, og at der gennem partnerskaber med eksterne 

leverandører kan skabes udvikling og læring for alle involverede parter. 

Ifølge casen om NSB er det afgørende, at der i topledelsen er erfaringer fra tilsvarende proces-

ser. Endvidere understreges vigtigheden af, at den outsourcende virksomhed fastholder de nød-

vendige kompetencer internt til at fungere som professionel kunde, som kan gå i en kvalificeret 

dialog med leverandøren. Samtidig er det vigtigt, at leverandørens kontaktperson (Key Account 

Manager) har en god indsigt i kundens kernevirksomhed. Kontaktpersonen bør imidlertid ikke 

have været involveret i de forudgående forhandlinger om kontrakten, så kontaktpersonen upå-

virket af et hårdt forhandlingsforløb kan opbygge en et godt samarbejde med kundens repræ-

sentanter. NSB-casen er tillige en klar illustration af, at strategiske ændringer i kernevirksomhe-

den kan få afgørende konsekvenser for aftaler med eksterne serviceleverandører.

I casen om Sonofon og ISS understreges at et godt samarbejde og gensidig respekt er nødven-

dige forudsætninger, og man må derfor opbygge en fælles opfattelse og et fælles grundlag samt 

skabe en åben kommunikation. Parterne skal matche hinanden ved et fællesskab på et for-

retningsmæssigt grundlag – et partnerskab i det daglige samarbejde og ikke blot et kunde-

leverandørforhold. Det er vigtigt at kunden selv ofrer tilsvarende ressourcer som partneren, så 

samarbejdet bliver ligeværdigt.

Samtidig viser begge cases, at der er en række praktiske spørgsmål, som er vigtige at få afklaret 

forud for virksomhedsoverdragelsen. En acceptabel løsning på medarbejdernes hidtidige fryn-

segoder og pensionsforhold kan eksempelvis være afgørende forudsætninger for en vellykket 

virksomhedsoverdragelse. Tilsvarende er det vigtigt at få de administrative systemer op at køre 

fra starten af samarbejdet. I begge cases blev den nødvendige indsats til implementering af IT 

undervurderet.

Et vigtigt værktøj ved gennemførelse af virksomhedsoverdragelse er Due Diligence undersø-

gelser, der tjener til at afdække alle relevante forhold for køberens beslutning, herunder afkla-

ring af. Due Diligence undersøgelser kan omfatte mange forskelligartede aspekter. I casen om 

COWI nævnes en række forskellige undersøgelser, og der redegøres nærmere for Teknisk Due 

Diligence og til en vis grad miljømæssig Due Diligence. Der er tale om et stærkt stigende aktivi-

tetsområde i Europa, hvor volumenet vurderes at vokse med 20% om året. I 2006 gennemførte 

COWI 200 Teknisk Due Diligence undersøgelser i Nordeuropa.
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3.1.9 uDskillelse aF FM virksoMheD (aFsnit 5.5)

Dette tema belyses af en case om udskillelse af NNS (Novo Nordisk Servicepartner, afsnit 5.5.1) 

som datterselskab til Novo Nordisk i Danmark og en case om udskillelsen af DynaMate fra last-

vognsproducenten Scania i Sverige (afsnit 5.5.2).

NNS blev etableret som et datterselskab i 1999 for at kunne varetage FM opgaver for andre 

udover for Novo Nordisk. Selskabet fik imidlertid ikke de nødvendige frihedsgrader til at 

blive konkurrencedygtig på det åbne marked, og det viste sig at moderselskabet ikke reelt 

ønskede at NNS arbejdede for andre. NNS omfattede fra starten en bestillerfunktion og en 

udførerfunktion med omfattende egenproduktion, men det viste sig at disse funktioner har 

delvist modsatrettede interesser, som kan være vanskelige at håndtere i en fælles organi-

sation. Kulturen i bestillerfunktionen ligger tættere på modervirksomhedens kultur end 

udførerfunktionens kultur, og den videre udvikling har ført til, at NNS har outsourcet store 

dele af egenproduktionen af FM ydelser og er i dag primært en bestillerfunktion for Novo 

Nordisk.

Scania udskilte allerede i 1992 en række supportfunktioner i datterselskabet Scania Partner. 

DynaMate blev først dannet 2001 ved en omdannelse af Scania Partner til et selskab med fokus 

på teknisk produktionsstøtte til moderselskabet Scania, men DynaMate har i stigende grad fået 

opgaver for andre produktionsvirksomheder og udvidet sine aktivitetsområder, bl.a. gennem 

opkøb og etablering af datterselskaber inden for teknikentrepriser og logistik. Til forskel fra 

NNS er Dynamate stærkt ekspansiv og bevæger sig mod en stigende grad af selvstændighed i 

forhold til moderselskabet. 

3.1.10 DriFtsPartnerskaBer og FunktionsuDBuD (aFsnit 5.6)

Dette tema belyses af en case om driftspartnerskaber mellem Københavns Kommune og BMT-

BYG (afsnit 5.6.1) og en case om funktionsudbud (afsnit 5.6.2), som er anvendt i flere omgange 

af NNS (Novo Nordisk Servicepartner).

 

Driftspartnerskaber er i de seneste år blevet anvendt af en række kommuner med støtte fra 

Erhvervs- og Byggestyrelsen til gennemførelse af drift og vedligehold af kommunale bygninger. 

Der er tale om flerårige aftaler, der indgås mellem kommunen og en privat part, og hvor der 

gennem partnerskabsaftalen og workshops m.v. søges etableret et tæt og gensidigt forpligtende 

samarbejde om at gennemføre opgaver så hensigtsmæssigt som muligt for begge parter. Fast-

læggelse og tilrettelæggelse af de konkrete opgaver aftales således løbende imellem parterne 

igennem perioden. Målet for kommunen er at opnå mere vedligehold for pengene og en bedre 

planlægning af opgaverne sammen med den private part og de kommunale institutioner m.v., 

som er brugere af de kommunale bygninger.

 

Funktionsudbud indebærer, at leverandørerne giver en fast pris på at opretholde funktionen af 

et givet objekt – i dette tilfælde en gruppe af kontorbygninger. Funktionsaftaler giver kunden 

økonomisk sikkerhed og mulighed for et samarbejde med leverandører, hvor kvalitet og ikke 

økonomi er i fokus. En sådan aftale indebærer, at der overføres risici fra kunde til leverandør, 

og tilbudsgiverne bør derfor have gode muligheder for at inspicere de tekniske systemer inden 

afgivelse af tilbud for at kunne vurdere anlæggenes tilstand og risikoen for funktionssvigt. Dog 

kan leverandørens risiko begrænses ved at fastlægge et loft over leverandørens udgift ved den 

enkelte reparation, og dermed kan leverandørens tilbudspris alt andet lige reduceres. Funkti-

onsaftaler giver leverandørerne incitamenter til at optimere deres ydelser, idet de selv høster 

gevinsterne ved optimeringen til forskel fra en traditionel aftaleform. For NNS har anvendelse 
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af funktionsudbud ført til kontante besparelser, mindre administration og et bedre samarbejde 

med leverandøren. 

Fælles for driftspartnerskaber og funktionsudbud er at det er udbudsmetoder, der sigter mod 

flerårige aftaler og på at udbyderen kan opnå besparelser ved at give leverandøren større frihed 

til at tilrettelægge opgaverne, så de passer til produktionsapparatet og herunder især mand-

skabsressourcerne. Samtidig bliver økonomien i det væsentligste fastlagt i kontraheringsfasen, 

mens det løbende samarbejde i højere grad kan fokusere på kvaliteten af ydelserne og den 

praktiske gennemførelse af opgaverne. 

3.1.11 sPace ManageMent (aFsnit 6.2)

Dette tema belyses af cases om Statoil (afsnit 6.2.1), Steen & Strøm (afsnit 6.2.2) og den finske 

radio og TV-station YLE (afsnit 6.2.3). Derudover indeholder casene om de statslige ejendomssel-

skaber SES (Slots- & Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1) og Senatets Ejendomme (afsnit 4.3.2) også 

forhold i relation til Space Management.

Statoil er en international olie- og gasvirksomhed med hjemland i Norge, og virksomheden 

oplever en stadig vækst i medarbejderantal og behovet for kontorareal – ikke mindst ved hoved-

kontoret i Stavanger men også bl.a. i Bergen. Samtidig har man igennem en årrække tilstræbt at 

reducere FM omkostningernes andel, hvor en bedre arealudnyttelse har været et vigtigt middel. 

I 2001 formulerede Statoil en ambitiøs strategi for reduktion af arealforbruget pr. medarbej-

dere, men denne har vist sig urealistisk at gennemføre, så man har gennemført en arealbench-

marking med andre virksomheder og foretaget grundige arealanalyser af udvalgte ejendomme 

i forbindelse med en revidering af strategien. Statoil har således lært, at arealstrategier bør base-

res på grundigt kendskab til de aktuelle bygninger og de konkrete behov. Der kan opnås meget 

betydelige arealeffektiviseringer ved ombygninger og nye kontorløsninger, men den konkrete 

bygningsudformning og oprindelig teknisk infrastruktur kan give væsentlige begrænsninger. 

Inddragelse af eksterne eksperter med faglig indsigt og erfaringer fra andre virksomheder kan 

styrke argumentationen i den interne dialog i virksomheden, og deltagelse i forsknings- og ud-

viklingsprojekter med forskningsinstitutioner og konsulentvirksomheder kan give værdifuld 

inspiration og medvirke til at opbygge og udvikle stærke faglige kompetencer internt.

Steen & Strøm varetager centermanagement, idet virksomheden ejer, udlejer og driver stor-

centre som Fields og City 2. Som facilitetsejer skal Steen & Strøm sikre en optimal indretning 

og disponering af storcentrene både ud fra en samlet helhedsbetragtning og i relation til 

de enkelte butikslejere og deres kunder, som samtidig er besøgende til centrene som sådan. 

Butikkernes og hele centrets succes hænger derfor nøje sammen, og det er umuligt at be-

tragte dem adskilt. Steen & Strøm ser derfor centermanagement som et partnerskab, der 

er til eksamen hver dag. Forudsætningen for at dette lykkes er veldefinerede koncepter, der 

byder kundernes kunder velkommen, og en nøje tilrettelagt plan for et vellykket besøg. Som 

udgangspunkt for arealdisponeringen af storcentrene indgår elementer som trafikanalyser, 

forbrugspotentiale og detailhandelsstruktur. Man ser centrene som langsigtede investerin-

ger, som skal sikre en blivende værdi for virksomheden, dens partnere blandt detailhandelen 

og investorerne. Men samtidig skal man hele tiden have fokus på at skabe forbedringer og et 

bedre grundlag at agere på. Til at forbedre arbejdet med space management er Steen & Strøm 

i gang med at implementere IT-værktøjet CoreFM. Dette omtales nærmere i afsnit 3.1.13 og 

7.2.1.  

YLE er til forskel fra Statoil en virksomhed med stramme økonomiske vilkår samtidig med at 

der er et stort behov for investeringer og omstilling af organisation som følge af digitaliseringen 
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af de elektroniske medier. YLE har derfor formuleret en strategi med sigte på at konsolidere sine 

arealer på færre bygninger specielt ved hovedsædet i Helsinki, ligesom man sigter på sale-and-

lease back af en række bygninger i provinsen som benyttes til regionale radioproduktioner. Ved 

hovedsædet har man samarbejdet med en arkitekt og de lokale myndigheder om at udvikle 

lokalområdet med henblik på at gøre dette mere attraktivt. Målet er at forvandle området til 

et højteknologisk center, som kan tiltrække både virksomheder og medarbejdere til området. 

Dette vurderes at være en fordel for YLE’s kernevirksomhed – uanset at nogle af de nye virksom-

heder i området er direkte konkurrenter til YLE.

I casen om SES vurderes, at behovene for kontorlokaler ændrer sig med større hastighed som 

følge af hyppige organisationsændringer og øget behov for tværgående samarbejde og flere 

projekter, hvilket stiller krav om stor fleksibilitet i indretningsmulighederne. SES har i den 

forbindelse en strategi om udvikling af såkaldte knudepunkter i form af kontorejendomme, 

hvor flere statslige organisationer bor sammen og udnytter fælles service faciliteter. Senatets 

Ejendomme ser tilsvarende et stort behov for at modernisere de statslige organisationer samt 

deres kontorfaciliteter og arbejdspladser for at kunne tiltrække unge attraktive medarbejdere. 

3.1.12  nye arBejDsForMer (aFsnit 6.3)

Dette tema belyses primært af case om SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen, afsnit 6.3.1) og case om 

indretningen af DR Byen (afsnit 6.3.2), men tillige af case om Senatets Ejendomme (afsnit 4.3.2) 

og Statoil (afsnit 6.2.1).

Fælles for begge de statslige ejendomsselskaber SES og Senatets Ejendomme er, at de fungerer 

som rådgivere og inspiratorer for andre statslige administrationer, og at de primært fungerer 

som projektledere og trækker på eksterne konsulenter i udarbejdelse og gennemføring af løs-

ningsforslag. 

Samtidig er det et fællestræk for alle 4 cases, at der i høj grad arbejdes med videnarbejds-plad-

ser med fokus på åbne miljøer med gode muligheder for samarbejde, videndeling og fleksible 

indretninger. Samtidig lægges der vægt på at løsningerne baseres på indgående behovsanalyser, 

idet behovene varierer fra enhed til enhed, hvorfor der skal udvikles specifikke løsninger, der 

modsvarer behovene i den enkelte organisation og enhed.

For SES gælder det endvidere, at styrelsen har taget sin egen medicin ved at gennemføre en 

langvarig eksperimentel udviklingsproces med indretningen af kontormiljøet i egen organisa-

tion. SES har således benyttet sin egen kontorindretning og egne erfaringer med processen som 

en overbevisende show-case for andre statslige organisationer. På grundlag af evalueringer har 

SES løbende tilpasset indretningen og opsamlet erfaringerne, bl.a. til brug ved rådgivningen af 

andre. Samtidig har SES i 2005 gennemført et projekt om fremtidens kontor for at sikre at man 

fremadrettet er opdateret og klædt på til at varetage opgaven som statens kompetencecenter 

inden for kontorindretning.  

Casen om indretningen af DR Byen er karakteriseret ved at omfatte indretningen af et stort 

nyt byggeri, og frihedsgraderne for at tilpasse byggeriets udformning og indretning til den 

måde, som virksomheden forudså at man skulle arbejde på ved elektronisk medieproduktion 

i fremtiden. Der har således været arbejdet meget med at fastlægge en vision for byggeriet og 

gennemføre analyser af fremtidens teknologi, organisation og arbejdsprocesser. Samtidig har 

man i løbet af byggeprocessen forsøgt at implementere så mange af de nye løsninger som mu-

ligt i de daværende bygninger for at organisationen var så godt forberedt som muligt til de nye 

fysiske rammer. Indflytningen i størstedelen af byggeriet blev gennemført i løbet af 2006 og en 
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første evaluering i foråret 2007 tyder på at det er lykkedes at skabe rammer, der understøtter en 

moderne medieproduktion, men hensigtsmæssigheden og ønskværdigheden af åbne arbejds-

miljøer er der fortsat ikke enighed om.

3.1.13 it-anvenDelse (aFsnit 7.2)

Dette tema belyses af case om implementering af CoreFM hos Steen & Strøm (afsnit 7.2.1) og 

indførelsen af distancearbejde i fremtidens SKAT (afsnit 7.2.2).

Anvendelse af IT til understøtning af FM er langt fra noget ny. Siden starten af 1990-er har der 

været en række IT-baserede driftssystemer på markedet, bl.a. i form af drifts- og vedligeholds-

systemer med fokus på den økonomiske planlægning og styring af vedligehold og i form af så-

kaldte CAFM-systemer (Computer Aided FM), som kombinerer tegningsbaserede CAD-systemer 

med alpha-numeriske databaser. Der sker imidlertid en hastig udvikling af IT-systemer – også i 

relation til FM, og der findes i dag et stort udvalg af systemer indeholdende en række forskellige 

moduler, der kan vælges til eller fra afhængigt af behovet. 

CoreFM er et eksempel på et sådant relativt nyt system, som giver mulighed for successiv ud-

bygning af FM systemet og dermed forbedrede muligheder for styring. Forud for anskaffelsen 

er det vigtigt at afklare behovet, så man kun investerer i de dele, som man rent faktisk har 

brug for, og hvor man vil bruge de nødvendige ressourcer til at fremskaffe og vedligeholde 

data. I forbindelse med implementering er det vigtigt at analysere de hidtidige og de fremtidi-

ge arbejdsgange og kompetencer, så man kan tilpasse organisationen til de ændrede forudsæt-

ninger. Involvering og engagement fra alle medvirkende medarbejdere er derfor en afgørende 

succesfaktor. 

Casen om distancearbejde hos SKAT viser hvordan de mobile IT-systemer kan understøtte en 

radikal måde om nytænke den måde, som man arbejder i en stor og stærkt distribueret offent-

lig institution. SKAT opererer således med kontorhoteller i lighed med casene i afsnit 4.6, men 

disse opdeles i 4 hovedtyper, hvoraf de mest radikale er det mobile kontor og det kontorløse 

kontor. Man eksperimenterer med at SKAT kan have ad hoc pladser på biblioteker rundt i lan-

det samt rullende skattekontorer i biler og busser, der eksempelvis besøger musikfestivaler og 

andre events, hvor skattevæsenet har en funktion. Med denne udvikling markerer SKAT sig som 

en moderne virksomhed, der distancerer sig fra tidligere tiders skrankekultur.

3.1.14 inFrastruktur (aFsnit 7.3)

Dette tema belyses af en case om asset management af teknisk infrastruktur (afsnit 7.3.1). Casen 

omtaler et IT-værktøj udviklet af Grontmij | Carl Bro. Der er tale om et modelleringsværktøj, 

som skaber bedre overblik over effekterne af forskellige vedligeholdsstrategier. Denne type øko-

nomistyringsværktøjer er velkendt inden for vedligehold af bl.a. veje, men det nye ved dette 

værktøj er, at der er mulighed for at kombinere økonomiske beregninger fra flere forvaltnings-

områder, og dermed bliver forvaltningscheferne i stand til at sammenligne de forventede kon-

sekvenser af alternative investeringsstrategier. Pt. består værktøjet af modelleringsmodulerne: 

Vand, vej og kloak.

I Sæby Kommune (i dag en del af Frederikshavn Kommune) besluttede man i 2003, at kom-

munen skulle være den første kommune i landet, der driver sine vejanlæg som en forretning. 

Vejene ses som et kapitalgode, og kapitalen reduceres, hvis den ikke vedligeholdes. Man tog 

den politiske beslutning, at vejkapitalen ikke måtte forringes, og at man skulle bruge de be-
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grænsede midler, der hvor man fik mest for pengene. På den baggrund har man implementeret 

IT-systemet til asset management, og det er lykkedes at få opprioriteret investeringer i vejved-

ligholdelse, og dermed bryde det typiske mønster med at vejvedligehold nedprioriteres i den 

kommunalpolitiske budgetlægning. Samtidig er der etableret et grundlag for koordinering på 

tværs af forsyningsområder.

3.1.15 inDekliMa og trivsel (aFsnit 8.2)

Dette tema belyses af en case om naturlig ventilation i NCC’s hoveddomicil (afsnit 8.2.1) og en 

case om DFM’s indeklimaprojekt (afsnit 8.2.2)

NCC’s hoveddimicil blev opført for få år siden ved Tuborg Havn, og der anvendes ikke mekanisk 

ventilation og køling i bygningens kontorområder. Dette er imod den almindelige trend på domi-

cilmarkedet, hvor der i disse år ofres mange kræfter på at styre indeklimaet ved hjælp af avance-

ret teknik og kølesystemer, hvilket ofte medfører højere driftsudgifter. Den generelle vurdering 

er, at domicilet er bedre end gennemsnittet af nyere kontordomiciler. Elforbruget ligger i den lave 

ende, når der sammenlignes med tilsvarende kontorhuse, og varmeforbrug ligger på niveau med 

tilsvarende kontorejendomme. Den særlige fokus på indeklimaet ved anvendelse af naturlig ven-

tilation er fulgt op med løbende målinger og tilpasninger. Bygningen har indgået i 2 eksterne un-

dersøgelser, og den ene konkluderede, at medarbejdertilfredsheden med indeklimaet var større 

i de naturligt ventilerede bygninger, mens den anden bl.a. påviste, at der er færre personer med 

symptomer som tørre øjne, tør hals m.m. i NCC’s domicil end i de sammenlignelige kontorbyg-

ninger. NCC har imidlertid identificeret områder, hvor der er gener vedrørende træk, varme og 

tør luft. Disse områder bruges til byggepladsfolk, der ikke har faste arbejdspladser i domicilet.

DFM’s indeklimaprojekt sigter mod at udvikle et IT-baseret beslutningsstøttesystem til brug 

ved forbedringen af indeklima og trivsel i kontormiljøer. Udgangspunktet er af skabe bedre 

sammenhæng mellem bygninger og de mennesker, der skal trives i dem. Den typiske dansker 

tilbringer mere end 90% af hverdagen inden døre – enten i boligens indeklima eller i kontorets. 

Indeklimaet i de rum, vi opholder os i, er derfor en af de helt afgørende miljøpåvirkninger vi 

udsættes for. Hvad det er for påvirkninger, ved forskerne efterhånden en del om, men denne 

viden når ikke altid ud til de mennesker, der burde kende dem – beslutningstagerne der træffer 

beslutninger med konsekvens for indeklimaet. Indtil videre er der de to første faser af projektet 

gennemført. Det har ført frem til at fastlægge principperne i konceptet, og der er foretaget en 

koncepttest af systemet i fire virksomheder med positivt resultat. Systemet skal sammenholde 

og anvende informationer vedrørende mennesker, bygninger, indeklima og arbejdsmiljø. DFM 

har planer om at søge støtte til at færdiggøre projektet, og dermed udvikle et værktøj, der gør 

det muligt for FM-eren og hans samarbejdspartnere i virksomheden at identificere godt og dår-

ligt indeklima for at kunne forebygge, identificere og afhjælpe årsagerne til manglende trivsel 

og finde mulige løsninger på dette.

3.1.16 BæreDygtigheD (aFsnit 8.3)

Dette tema belyses ved en case om det almennyttige boligselskab FSB (Foreningen Socialt Bolig-

byggeri, afsnit 8.3.1), en case om DR Byen som bærdedygtigt byggeri (afsnit 8.3.2), og en case om 

realisering af energibesparelser med brug af ESCO.

FSB har gennemført et systematisk arbejde med at forbedre miljøforholdene i selskabets bolig-

ejendomme i kombination med et udstrakt beboerdemokrati. Erfaringerne er bl.a. at synliggø-

relse af eget og andres forbrug samt individuel afregning er effektive midler til at reducere res-
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sourceforbrug, herunder reducere vand-, el- og varmeforbrug, samt til at fremme miljøvenlig 

affaldshåndtering. Indsatsen på miljøområdet er startet fra centralt hold, og indsatsen styres og 

koordineres fortsat centralt, men man arbejder bevidst på at decentralisere indsatsen, så de lokale 

ejendomsinspektører og beboerne inddrages, eksempelvis har man indført et decentralt internet-

baseret energistyringssystem, hvor ejendomsinspektører indtaster forbrugstal. Det vedvarende 

fokus på miljøstyret bygningsdrift medfører valg af miljørigtige teknologier ved udskiftning og 

renovering, og der er en spredningseffekt således at det, der først er grønne alternativer, gradvist 

bliver ”almindelige” løsninger. Det er dog vigtigt at alternative løsninger ikke kun ”sælges” på 

hensynet til miljø og natur, men også andre fordele herunder det sociale liv i bebyggelsen.

DR’s nye hovedsæde DR Byen i Ørestad er et markant eksempel på et byggeri i Danmark, hvor 

hensyn til miljømæssig bæredygtighed har haft en central placering i planlægningen helt fra 

byggeprojektets start. DR Byen udgør tillige et miljømæssigt demonstrationsprojekt, hvor der 

gøres en ekstraordinær indsats for at dokumentere effekten af de miljømæssige tiltag og infor-

mere bredt om miljøindsatsen. Dette er blandt betingelser for den økonomiske støtte som byg-

geriet har fået fra EU som såkaldt IT-ECO projekt. DR Byen bliver det første danske byggeprojekt 

med grundvandskøling, og byggeriet kommer til at indeholde det hidtil største bygningsinte-

grerede solcelleanlæg i Danmark. Lige så væsentligt som disse ekstraordinære miljøteknolo-

giske tiltag er det imidlertid, at miljøhensyn er tilstræbt integreret fuldt ud i byggeprojektets 

projektering. I princippet er alle materialevalg og byggetekniske løsninger blevet vurderet med 

miljøhensyn som en ligeværdig faktor i forhold til funktionalitet, æstetik og økonomi. Et godt 

indeklima og dernæst et lavt energiforbrug har været de væsentligste miljøhensyn i projekte-

ringen. DR Byen har allerede inden byggeriets færdiggørelse modtaget flere miljøpriser.

ESCO er forkortelse for Energy Service Companies, og i Danmark kaldes denne type virksomhed 

for energitjenester. ESCO kendes fra bl.a. Sverige og USA, men i Danmark er ideen forholdsvis 

ny og de konkrete erfaringer endnu få. Kort fortalt er idéen at finansiere investeringer i energi-

besparende tiltag vha. de besparelser på energiregningen, som opnås over en årrække. I Sverige 

har RegionFastigheder i Skåne sammen med ESCO-firmaet TAC Energy Solutions, gennemført 

et pilotprojekt i 2004-2005, med tre af regionens 10 sygehuse. Erfaringerne fra projektet viser, 

at der er store besparelser at hente m.h.t. opvarmning, el-forbrug og vandforbrug. Besparel-

sespotentialet for de 3 hospitaler er på op til 30% og vil indebære årlige besparelser på ca. 

SEK 10 mio. Derfor er der initiativer i gang for at sikre en tilsvarende indsats i forhold til Regi-

onFastigheders øvrige ejendomme. Forventningerne til ESCO i Danmark er store, især inden for 

offentlig bygningsforvaltning, hvor det hidtil har været vanskeligt at mobilisere økonomi til 

investeringer i energibesparende tiltag selvom beregninger viser, at investeringen kunne tjene 

sig selv hjem efter en vis tid. 

3.2  Tværgående sammenfaTning

3.2.1 lange koMPlekse ForløB

Det er karakteristisk for en række cases, at der er tale om lange komplekse forløb, hvor der 

undervejs skiftes retning. 

Eksempelvis etablerede NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) i 2001 et FM selskab sammen med 

et privat firma, men efter et par år trak NSB sig ud af selskabet og i 2006 har NSB insourcet en 

række ejendomsadministrative medarbejdere fra den tidligere samarbejdspartner og indgået 

en kontrakt med en ny FM leverandør, og de resterende medarbejdere er endnu engang blevet 

virksomhedsoverdraget. 
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Tilsvarende blev NNS (Novo Nordisk Servicepartner, afsnit 5.5.1) etableret som et datterselskab 

i 1999 for at kunne varetage FM opgaver for andre end Novo Nordisk, men da det kom til styk-

ket ønskede moderselskabet ikke at NNS arbejdede for andre, så i stedet er udviklingen ændret 

til at NNS har outsourcet store dele af egenproduktionen af FM ydelser og er i dag primært en 

bestillerfunktion for Novo Nordisk.

 

3.2.2 saMMenhænge MeD virksoMheDsstrategi

De lange komplekse forløb skyldes, at udviklingen inden for FM i høj grad har sammenhæng 

med den overordnede virksomheds- og ejendomsstrategi. Når der gennemføres større gennem-

gribende ændringer, så vil det efter nogen tid vise sig, om den pågældende strategi er den 

rigtige. Det kan vise sig at strategien førte til de forventede resultater, men at strategien ikke 

var godt nok forankret i virksomhedens ledelse. Det kan også vise sig, at ændringerne medførte 

uforudsete og uønskede konsekvenser. Uanset årsagen kan vidtgående ændringer føre til, at 

strategien må tages op til genovervejelse og revideres. 

Det kan dog være farligt at ændre strategi for ofte. For NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) har det 

i den nye situation, hvor man ønsker at styrke en position med et ejendomsselskab, været vigtigt at 

fastholde en afklaret langsigtet strategi for at blive accepteret som en seriøs spiller på markedet. 

3.2.3 Betingelser ænDrer sig konstant

En anden årsag til de lange komplekse forløb er, at betingelserne ændrer sig konstant. Det 

gælder uden tvivl ikke kun på FM-området, men det er nok et særligt fremtrædende træk dels 

på grund af FM-områdets afhængighed af kernevirksomhedens udvikling dels på grund af fag-

områdets unge alder og markedets begrænsede modenhed. Det er således bemærkelsesværdigt 

at SAS i Danmark (afsnit 5.2.2) i forlængelse af en krise i flytrafikken først gennemførte en 

sale-and-lease-back proces og omfattende outsourcing, og efterfølgende har måttet foretage en 

nødtvunget insourcing, fordi den hidtidige leverandør NCC ikke længere ønskede at varetage 

FM opgaver.

3.2.4 koMPetencer

Det forhold, at betingelserne ændrer sig konstant og kravene om konstante forbedringer, stiller 

krav til forandringsvilje og løbende tilpasning af kompetencer. Det gælder på alle niveauer. På 

det ledelsesmæssige plan er det afgørende på den ene side at kunne kommunikere med virk-

somhedsledelsen på en måde der kan forstås, så der opnås gennemslagskraft, og på den anden 

side at være i stand til løbende at udvikle og tilpasse organisationen til de skiftende behov. På 

det administrative plan peger bl.a. SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1) på, at der er 

opstået behov for nye funktioner og kompetencer i organisationen i form af kundekoordinato-

rer samt bredt kvalificerede Facility Managers og indkøbere. 

På det operationelle plan er der ligeledes behov for bredere kvalificerede medarbejdere, der kan 

varetage flere forskellige opgaver på tværs af traditionelle faggrænser. I både CPH (Københavns 

Lufthavne, afsnit 4.2.1) og Coloplast (afsnit 4.2.2) arbejdes der med multiskilling af medarbej-

derne. Som anført af CPH giver det både fordele for virksomheden i form af større fleksibilitet og 

for den enkelte medarbejder i form af større variation i arbejdet samt øget ansættelsestryghed 

og større værdi på arbejdsmarkedet, men det forudsætter viljen og evnen hos medarbejderne, 

og virksomheden skal sørge for løbende at uddanne medarbejderne. I casen om funktionsud-
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bud påpeges tillige behovet for multifagmænd, der kan varetage hovedparten af de forekom-

mende opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af bygninger. 

I Nykredit Ejendomme (afsnit 4.2.3) lægger man også stor vægt på undervisning og forøgelse af 

kompetencerne, såvel de personlige som de faglige. Man taler om et ”kompetencehus” for hver 

medarbejdergruppe, hvor ”huset” opbygges af en specifik faglig del, en fælles faglig del og en 

personlig del. De nederste lag er en række personlige kompetencer, som man skal besidde uan-

set ens job i øvrigt. De mellemste lag er den fælles faglige del, og de øverste lag er afhængige af 

jobfunktion.

3.2.5 servicekvalitet (sla/kPi)

Service Level Agreements (SLA-er) og Key Performance Indicators (KPI-er) nævnes i mange cases 

som helt essentielle værktøjer til henholdsvis at specificere og måle opfyldelsen af servicekvali-

tet. Der gives også en række konkrete eksempler og retningslinier for især SLA-er. 

Coloplast (afsnit 4.2.2) anfører, at en SLA helst skal omfatte mindst 8-10 fuldtidsstillinger for at 

give større fordele end omkostninger. SES (afsnit 4.3.1) giver et eksempel på krav til og kontrol 

af en græsplæne indeholdende en kombination af tilstandskrav og udførelseskrav. I case om 

funktionsudbud (afsnit 5.6.2) er anført eksempler på krav til ”show up time” og fejlretningstid 

i forbindelse bygningstekniske installationer. I case om NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) 

fremhæves, at SLA er et vigtigt kommunikationsværktøj mellem kunde og leverandør, men at 

det tillige er et vigtigt værktøj i leverandørens ressourcestyring. 

En af de almindeligste anvendte KPI-er er kundetilfredshed målt ved spørgeskemaer eller inter-

views. Kundetilfredsmålinger anvendes i udstrakt grad af CPH (afsnit 4.2.1), der desuden som et 

andet eksempel på KPI måler på oppetider for flybroer.

3.2.6 BenchMarking

Et andet udbredt værktøj inden for FM er benchmarking. 

I casen om NSB (Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) nævnes at det i starten af den beskrevne proces 

var et problem, at man ikke havde nøgletal for udgifterne til ejendomsdriften, idet man dermed 

ikke havde muligheder for at måle sig i forhold til omverdenen. I det første år efter outsourcing 

blev leverandørens udgifter til drift og vedligehold godtgjort med tillæg af en aftalt procentuel 

fortjeneste, idet man først derefter havde et grundlag for at fastlægge en honorarstruktur med 

aftalte priser for de forskellige ydelser. 

I Coloplast (afsnit 4.2.2) blev benchmarking af omkostninger anvendt til at dokumentere, at 

man kunne varetage FM opgaverne konkurrencedygtigt internt. Benchmarking er således et 

næsten uomgængeligt værktøj til at måle omkostningerne ved varetagelse af FM internt som 

alternativ til at afprøve omkostningerne på selve markedet ved udbud. Af casen om SAS (afsnit 

5.2.2) fremgår, at benchmarking medvirkede til definering og afgrænsning af processerne, lige-

som benchmarking mod de bedste var med til at holde fokus på det væsentligste i udviklingen 

og tilpasningen.

Som omtalt i case om COWI (afsnit 5.4.3) benyttes benchmarking af vedligeholdsomkostninger 

ligeledes ved Teknisk Due Diligence.
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Et andet område for benchmarking er arealanvendelse, som illustreres af casen om Statoil (af-

snit 6.2.1), der bl.a. har benyttet arealbenchmarking i udviklingen af interne arealstrategier.

3.2.7 BygherreFunktionen 

Det er en klar tendens, at bygherrefunktionen i stigende grad indgår sammen med FM i en 

fælles ejendomsfunktion eller underordnet FM funktionen, hvor bygherrefunktionen tidligere 

typisk var en særskilt funktion i mange virksomheder med byggebehov. 

Det ses bl.a. i CPH (Københavns Lufthavne, afsnit 4.2.1), hvor man efter en lang periode med sto-

re langsigtede udbygningsprojekter nu er gået over til en mere er behovstilpasset udbygnings-

strategi, hvor kapacitetsudviklingen er en del af FM afdelingens opgaver. Den samme tendens 

kommer til udtryk i casen om SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1). Med reformen af 

Statens Ejendoms- og Byggeadministration (SEA-reformen) er ejerskabet til statens bygninger 

blevet samlet med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse, 

og at planlægningen af nybyggeri sker ud fra en helhedsmæssig betragtning. Med etablering af 

Københavns Ejendomme (afsnit 4.4.1) har man ligeledes samlet bygherrefunktion for alt byg-

geri i Københavns Kommune under en fælles ejendomsenhed.

I mange andre cases indgår ligeledes facilitetsejere, der driver og stiller deres bygninger til rå-

dighed for andre som lejere og kunder, og her indgår bygherrehensyn ligeledes typisk i en sam-

let porteføljeplanlægning, Der gælder eksempelvis virksomheder som Senatets Ejendomme 

(afsnit 4.3.2), Nysír (afsnit 5.3.1), Scion-DTU (afsnit 4.6.1) og Steen & Strøm (afsnit 6.2.2).

   

3.2.8 konsortier

En tendens på FM og ejendomsområdet synes at være en stigende anvendelse af konsortier 

som selskabsform for at skabe juridisk afklarede vilkår om nye samarbejdsformer. På engelsk 

benyttes ligeledes betegnelser som Special Purpose Vehicle (SPV), Special Project Company eller 

Single Purpose Company. 

Konsortier anvendes naturligvis i forbindelse med OPP-projekter som omtalt i cases om Nysír 

og Trehøje kommune (afsnit 5.3.1 og 5.3.2). På leverandørsiden er konsortier det normale ved 

OPP-projekter, og de har ofte deltagelse af en række virksomheder. I Nysír’s nyeste OPP-projekt 

med koncert- og konferencecenter i Reykjavik er efterspørgselssiden desuden et Special Project 

Company ejet at den islandske stat og Reykjavik kommune. Også ved case om driftspartnerska-

ber (afsnit 5.6.1) indgår et konsortium af leverandører.

Konsortier benyttes ligeledes i forbindelse med ejendomsudvikling. Eksempelvis etablerer NSB 

(Norske Statsbaner, afsnit 5.4.1) ofte et Single Purpose selskab sammen med en entreprenørvirk-

somhed i forbindelse med udvikling og drift af en ejendom, hvor NSB skyder ejendommen ind 

i selskabet, mens entreprenøren gennemfører byggearbejderne. En anden form for konsortium 

udgøres af et fælles driftselskab mellem efterspørger og leverandør, som ligeledes er beskrevet 

i casen om NSB.

3.2.9 virksoMheDshoteller og oPP

Der synes at være betydelig sammenfald mellem principperne for virksomhedshoteller og OPP. 

I begge tilfælde udlejes nogle lokaler sammen med en række serviceydelser. Virksomhedshotel-
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ler udlejer til flere forskellige virksomheder, mens der typisk kun er én lejer ved et OPP-projekt, 

hvor design og opførelse af bygningen til gengæld indgår som en del af aftalen. 

Det er som beskrevet for Scion-DTU (afsnit 4.6.1) god praksis at have en særskilt lejekontrakt 

og en særlig servicekontrakt ved virksomhedshoteller, og islandske Nysír (afsnit 5.3.1) lægger 

stor vægt på at lejekontrakten og FM kontrakten tilsvarende holdes adskilt ved OPP-projektet. 

Lejekontrakten er omfattet af lejeloven og kan være vanskelig at ændre, så det bør være muligt 

at ændre FM kontrakten uden at det påvirker lejekontrakten.

3.2.10  innovation

Et af formålene med undersøgelsen har været at identificere eksempler på innovation inden 

for FM. 

Der er næsten ingen af de undersøgte virksomheder, der har etableret egentlige udviklingsen-

heder. Serviceforvaltningen i Malmø Kommune (afsnit 4.4.2) markerer sig ved at have etableret 

et egentligt udviklingscenter. Man har eksempelvis fået udviklet en én-knapsbetjent telefon til 

ældre, så de ved tryk på den ene knap kan komme i kontakt med kundecentret, hvor personalet 

kan se, hvem der ringer og har informationer, så de kan omstille f.eks. til den ældres pårørende. 

Senatets Ejendomme (afsnit 4.3.2) i Finland har ligeledes engageret sig i en række udviklings-

projekter bl.a. sammen med universiteter, og SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen, afsnit 4.3.1) har 

på det seneste etableret en udviklingsenhed.

I de undersøgte cases er der mange eksempler på nyudvikling, og der er fundet 3 eksempler på 

markante innovationer, hvor der har ligget et langsigtet forsknings- og/eller udviklingsarbejde 

til grund. 

Det første af disse er det finske statslige ejendomsselskab Senatets Ejendommes (afsnit 4.2.2) 

indførelse af netværkssamarbejde med leverandører om vedligehold af deres bygninger. Dette 

er sket efter en egentlig forsknings- og udviklingsindsats og har i første omgang ført til indgå-

else af en stor fælles kontrakt med 8 private virksomheder organiseret som 6 partnere, som 

sammen har ansvaret for 80% af alt vedligehold af Senatets Ejendommes ejendomme over en 

periode på 4 år. 

Det andet eksempel er driftspartnerskaber (afsnit 5.6.1), der er taget op af en række kommuner 

efter at Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST) i en årrække har understøttet sådanne samarbejder, 

dels med forskellige udviklingstiltag, bl.a. af en elektronisk partnerskabsvejledning til virk-

somheder og offentlige myndigheder og et evalueringsværktøj, dels med direkte økonomisk bi-

stand til at medfinansiere nogle af de ekstra omkostninger, der er forbundet med at iværksætte 

offentlig-privat samarbejde

Det tredje eksempel er NNS’s (5.6.2) indførelse af funktionsudbud på vedligehold af en række 

bygninger. Dette var baseret på et udviklingsarbejde i Den Danske Vedligeholdsforening med 

NNS som deltager og med inspiration fra et tidligere arbejde i Sverige, og det resulterede i en 

dansk rapport i 2001 om funktionsaftaler for vedligehold. NNS har som den første virksomhed 

i Danmark ført idéen ud i livet, og de har opnået betydelige besparelser. 

Det er karakteristisk at de tre eksempler alle vedrører bygningsvedligehold, som trods alt er et 

område med en lang faglig tradition og med relation til fysiske ydelser. På de blødere serviceori-

enterede områder af FM er innovationer nok mindre markante og vanskeligere at identificere. 

Det er endvidere karakteristisk, at de tre eksempler er initieret af store professionelle efterspør-
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gere og har som sigte at give leverandørerne større frihed til at tilrettelægge og optimere deres 

ydelser. For leverandører af samlede FM leverancer lægges der typisk en stor indsats i at finde 

synergieffekter mellem de forskellige serviceopgaver. Dette peger tilsammen i retning af, at 

de store optimeringsmuligheder inden for FM primært vedrører tilrettelæggelsen at arbejdet, 

hvorimod tekniske innovationer ikke spiller så stor en rolle.

3.2.11  ProcesFokus

Et fælles træk ved en række cases er fokuseringen af processerne inden for FM med henblik at 

skabe effektiviseringer. Dette er i tråd med en generel trend inden for moderne management, 

hvor bl.a den stigende anvendelse af IT har medført radikale ændringer i produktionsproces-

ser i mange virksomheder. Managementmetoder som Business Process Reengineering (BPR) og 

Total Quality Management (TQM) tager eksempelvis i høj grad udgangspunkt i procesanalyser, 

jf. afsnit 2.4 i Håndbog i FM.

Nykredit (afsnit 4.2.3) er et markant eksempel på en virksomhed, der har taget udgangspunkt i 

FM processerne for at effektivisere arbejdsgangene in-house. Dette har ikke mindst været benyt-

tet i forbindelse med kantinefunktionen i Nykredit, som er blevet ændret til en ren procesor-

ganisation.

For leverandører af samlede FM-ydelser er procesanalyser ligeledes et væsentligt redskab til at 

opnå effektiviseringer, hvilket i høj grad sker ved skabe synergier mellem forskellige processer. 

Det sker ofte i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter, og indførelse af ny teknologi til at 

effektivisere processerne kan også komme på tale. Af casen om ISS (afsnit 5.5.1) fremgår det, at 

leverandøren i nogle kontrakter har forpligtet sig til årligt at fremlægge et optimeringskatalog 

for kunden, og et sådant katalog udarbejdes typisk ved, at et contract review team sendes ud til 

virksomheden for sammen med contract manageren at gennemgå virksomheden og analysere 

processer med anvendelse af BPR-værktøjer. 

 

 

3.2.12  Fokus På MeDarBejDere

Et andet fællestræk ved en række cases er, at der er fokus på medarbejderne i virksomheden, og 

at FM skal bidrage til at give bedre forhold for medarbejderne. Hos Coloplast (afsnit 4.2.2) frem-

hæves det som en del at virksomhedskulturen, at man tror på at det smitter af på kvaliteten af 

virksomhedens ydelser, at medarbejderne møder kvalitet, fra de kommer ind ad døren til deres 

arbejdsplads og til de går hjem. Denne holdning er bl.a. kommet til udtryk ved, at man har lagt 

vægt på at udvikle kantinens tilbud til medarbejdere med udarbejdelse af en kostpolitik og gen-

nemførelse af et projekt om sund mad på arbejdspladsen. 

Nykredit (afsnit 4.2.3) har tilsvarende lagt vægt på at udvikle kantinens tilbud til medarbejderne, 

bl.a. med overgang til næsten fuldt ud at benytte økologiske råvarer. For Nykredit er det ligeledes 

et led i en overordnet politik og strategi, hvor man sigter på at udvikle FM til People Support.

Ved arbejdspladsindretning og indførelse af nye arbejdsformer er fokus på medarbejderne en 

uomgængelig og helt central del af indsatsen, hvilket bl.a. fremgår af cases om Senatets Ejen-

domme (afsnit 4.3.2), Slots- og Ejendomsstyrelsen (afsnit 6.3.1), DR Byen (afsnit 6.3.2) og SKAT 

(afsnit 7.2.2.).

Hvor ovennævnte eksempler vedrører medarbejdere generelt, så gælder det ved outsourcing, 

at håndtering af medarbejdere i FM funktioner, som bliver virksomhedsoverdraget, er en af de 
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helt centrale udfordringer. I case om Coor Service Management og L.M. Ericsson (afsnit 5.2.1) 

fremføres det således, at fasen med integrering af bl.a. medarbejdere er den mest kritiske. Af 

casen om NSB (afsnit 5.4.1) fremgår det, at afklaring af medarbejderes pensionsforhold og op-

rettelse af frynsegoder kan være afgørende for en vellykket outsourcingproces. I casen om ISS 

og Sonofon (afsnit 5.4.2) lægges der stor vægt på at der bliver fulgt op på det personlige plan, og 

at problemer med dårlig kemi og forventninger tages op omgående. Kommunikation og infor-

mation er essentiel, ligesom en velfungerende og aktiv HR-afdeling i leverandørvirksomheden 

har stor betydning. 

3.2.13  MerværDi

Skabelse af værdi eller merværdi går ligeledes igen som en vigtig målsætning i en række cases. 

Dette er særlig udtalt i Nykredit (afsnit 4.2.3), der som nævnt i afsnit 3.1.1 har opstillet en bru-

gerværdibrøk som et værktøj for at kunne måle og maksimere brugerværdien på alle niveauer. 

Målet for FM organisationen i Nykredit er at skabe merværdi for såvel virksomheden som for 

den enkelte medarbejder. 

Også ISS (afsnit 4.5.1) lægger vægt på at skabe værdi for sine kunder, og det sker på mange 

forskellige måder. Stor gennemsigtighed med SLA-er og KPI-er til resultatmålinger er i sig selv 

en merværdi, og tilsvarende skaber det stor merværdi, at man på grund af gennemsigtigheden 

kan skalere ydelserne op og ned efter behov. Udarbejdelse af optimeringskatalog og aftaler om 

”gain-sharing” er ligeledes elementer, der skaber merværdi for kunden.

Både Københavns Ejendomme (afsnit 4.4.1) og Serviceforvaltningen i Malmø Kommune (afsnit 

4.4.2) har som målsætning af skabe merværdi for kunderne som udgøres af kommunernes bor-

gere – direkte eller indirekte i form af ansatte i kommunernes forvaltninger. I Serviceforvalt-

ningen fremhæves, at såfremt kunden skal opleve en merværdi, så skal kunden udover at få 

tilfredsstillet sine krav og forventninger have lidt ekstra. Det behøver ikke at være noget, der 

koster meget. Der er i højere grad tale om at personen, der leverer servicen, udviser omtanke og 

almindelig medmenneskelighed. Det skal være spontant og ikke baseret på instruktioner.

I CPH (afsnit 4.2.1) fokuserer man i høj grad på kundernes kunder i form af flyselskabernes pas-

sager og kunderne i lufthavnens butikker. Ved at give disse grupper en god oplevelse og tid til 

at handle bidrager CPH til værdiskabelsen hos flyselskaberne og butikkerne, og dermed bliver 

CPH samtidig en attraktiv samarbejdspartner.

3.3  værdiskabelsen ved fm

På grundlag af casene er der foretaget en særlig analyse af, hvordan FM kan skabe værdi. Dette 

er sket ved at gennemgå casene og uddrage de forskellige elementer eller områder, hvor FM 

kan siges at skabe værdi. Dette resulterede i en lang liste, der blev opdelt i følgende 11 emner (i 

alfabetisk orden): Effektivitet og produktivitet, faciliteter og arbejdspladser, kunder og slutbru-

gere, ledelse generelt, lokalområde og region, medarbejdere, miljø og bæredygtighed, risici og 

kontinuitet, samarbejde mellem virksomheder, services samt økonomi og omkostninger.

Det viste sig, at nogle af disse emner mere havde karakter af årsager, mens andre i højere grad var 

effekter. Med inspiration fra ”Strategy Mapping” fra Balanced Score Card metodologien (Kaplan & 

Norton, 2000) blev der foretaget en nærmere opdeling i følgende kategorier med tilhørende ind-

byrdes relationer: Ressourcer fører til resultater af FM, som indebærer effekter, der giver fordele for for-

skellige interessenter. I en videre bearbejdning blev processer i FM indført med ressourcer som input 

og resultater som outputs, og effekterne blev opdelt i forhold til kernevirksomhed og omgivelser. 
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Med dette udgangspunkt blev der opstillet et opstillet et værdikort for FM, som vises i generisk 

form på næste side. I værdikortet udgør de ovennævnte kategorier og relationer det øverste 

niveau i en hierarkisk struktur. 

Det næste niveau er ligeledes vist i værdikortet på næste side. Inden for FM er ressourcer opdelt 

i faciliteter, teknologi, manpower og management, mens processer er opdelt i aktiviteter, in-

novation, kommunikation og koordination, og resultater er opdelt i rum, services, know-how 

og relationer. Effekter er for omgivelser opdelt i økonomiske, sociale, rumlige og miljømæssige, 

og for kernevirksomhed i tilfredshed, omkostninger, produktivitet, pålidelighed, tilpasning og 

kultur. Endelig er interessenter opdelt i samfund, kunder, medarbejdere og ejere.

Et tredje niveau er vist i bilag med hele værdikortet på engelsk (FM Value Map).

Værdikortet for FM er en konceptual ramme, der kan bidrage til at illustrere og forstå de for-

skellige måder, som FM kan skabe værdi for kernevirksomhed og samfund. Værdikortet kan 

endvidere benyttes til at fremhæve de elementer, der i specifikke cases har særlig betydning for 

værdiskabelsen fra FM. Et eksempel på dette er vist på side 43 med udgangspunkt i casen om 

Serviceforvaltningen i Malmø Kommune i afsnit 4.4.2. Der arbejdes med at bruge værdikortet 

på denne måde i en arbejdsgruppe under NordicFM med emnet ”Highlight the added values for 

the core business provided by Facilities Management”.

reFerence:

Kaplan, Robert S. & Norton, David P.: Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, Harvard 

Business Review, September-October 2000.
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fm værdikorT for serviceforvalTningen i malmö

kArAkteristik

lærere og skoleledelserne i Malmö var igennem mange år blevet mere og mere presset af nye krav, og 

skolelederne var blevet til altmuligmænd, der skulle klare alle opgaver i og omkring skolerne. På den 

baggrund gennemførtes et projekt for at afprøve effekten af at adskille skolernes kerneaktiviteter med 

at undervise og udvikle børnene og supportaktiviteterne med at skabe de bedst mulige rammer for 

skolerne. serviceforvaltningen skabte en professionel organisation, som – baseret på et detaljeret kend-

skab til skolerne – leverer alle serviceydelser til skolerne bortset fra undervisningen. en reception på den 

enkelte skole udgør det centrale kontaktpunkt mellem skolen og serviceorganisationen. 

fordele

ved opdelingen af aktiviteterne fik lærerne mere tid til at for-berede, undervise og varetage de pæda-

gogiske opgaver med at udvikle børnene til at blive selvbevidste og velfungerende individder. dette 

bidrog bl.a. til at højne lærernes status og gjorde det dermed nemmere at rekruttere lærere til skolen. 

desuden blev servicemedarbejderne en del af en professsionel serviceorganisation, hvilket resulterede i 

en bedre ledelse og udførelse af opgaverne på grund af velmotiverede og veluddannede medarbejdere. 

ud fra erfaringerne fra et pilotprojekt blev fM-løsningen implementeret på alle skoler i Malmö med 

overbevisende resultater til følge. 

konsekvenser

indførelse af fM på skolerne indebar en væsentlig aflastning af skolernes lærere og ledere, et bedre 

fysisk miljø, færre sygedage, bedre service for de samme penge og bedre vedligehold af bygningerne. 

lederen af skolen i pilotprojektet vurderede at hans tidsfordeling på de pædagogiske opgaver og fM-

relaterede opgaver ændrede sig fra 60 / 40% før til 85 / 15% efter indførelse af fM-løsningen.
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4.1 indledning

Dette kapitel om FM koncepter omfatter en række eksempler på, hvordan forskellige virksom-

heder arbejder med FM, hvorledes dette afhænger af hvilken type af organisation, der er tale 

om. 

Det første af koncepterne består i in-house udvikling af FM. Eksemplerne på dette omfatter 3 

store private koncerner i Danmark – CPH, Coloplast og Nykredit, der alle har det til fælles, at 

de arbejder bevidst med at udvikle deres FM funktioner. Det har de i varierende grad, men de 

varetager interne FM-funktioner. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med at disse virk-

somheder har alle deres FM funktioner in-house, men de har alle et betydeligt omfang af FM 

funktioner in-house og har været i stand til at skabe markante resultater.

De næste koncepter omfatter offentlige organisationer, henholdsvis på det statslige og det kom-

munale område. De statslige organisationer omfatter Slots- og Ejendomsstyrelsen i Danmark 

og Senatets Ejendomme i Finland. Begge organisationer har igennem de sidste ca. 10 år gen-

nemgået en omvæltning fra en traditionel offentlig forvaltning til dynamiske ejendomsadmi-

nistrationer med ejerskab af omfattende ejendomsporteføljer, som de udlejer til andre statslige 

organisationer, samtidig med at de har gennemført omfattende outsourcing af serviceopgaver 

og lægger vægt på at fungere som rådgivere for deres kunder i at forbedre udnyttelsen af ejen-

dommene med indførelse af nye indretninger og arbejdsformer. De kommunale organisationer 

omfatter Serviceforvaltningen i Malmø og Københavns Ejendomme. Hvor Serviceforvaltningen 

i Malmø siden midten af 1990-erne har arbejdet bevidst med at udvikle en serviceorganisatio-

ner med stor kundefokus, så er Københavns Ejendomme først blevet etableret primo 2006, men 

har tilsvarende store ambitioner om at udvikle organisationen.

Ovennævnte koncepter vedrører organisationer på efterspørgselssiden inden for FM, mens de 

øvrige koncepter vedrører leverandørsiden. Det drejer sig for det første om internationalt føre-

nde FM leverandører med en case om ISS med hovedsæde i Danmark suppleret med et afsnit, 

der mere generelt ser på de største FM leverandører internationalt. For det andet drejer det sig 

om virksomhedshoteller med Scion-DTU’s iværksætterkuvøse i Danmark og Regus’ kontorho-

teller, som er udbredt i store dele af verden.

Dette kapitel behandler således følgende fem koncepter eller temaer:

In-house udvikling af FM med CPH, Coloplast og Nykredit som eksempler• 

Statslige ejendomsadministrationer med SES og Senatets Ejendomme som eksempler• 

fM konCePter4
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Kommunale FM-organisationer med Københavns Ejendomme og Serviceforvaltningen i • 

Malmø som eksempler 

Internationalt førende FM-leverandører med ISS som det primære eksempel men en række • 

andre af de største leverandørvirksomheder omtales også

Virksomhedshoteller med Scion-DTU og Regus som eksempler• 

4.2 in-hoUse Udvikling af fm

Dette tema indeholder cases om

CPH (Københavns Lufthavne), der med udgangspunkt i en FM-strategi har skabt en luft-• 

havn, som gentagne gange er blevet udnævnt som Europas bedste

Coloplast, der med udgangspunkt i virksomhedens kultur og værdigrundlag har valgt at • 

varetage alle FM-opgaver internt

Nykredit, som har gennemført en radikal udvikling med fokus på optimering af de interne • 

processer i ejendomsfunktionen

4.2.1 cPh skaBer euroPas BeDste luFthavn MeD FM-strategi
 

Baggrund

CPH var tidligere en statslig virksomhed, som i dag er privatiseret og organiseret som et børs-

noteret aktieselskab. I 1990-erne oplevede CPH en kraftig ekspansion som følge at den stærke 

udvikling i flytrafikken. CPH havde derfor stor fokus på udbygning af lufthavnen for at forøge 

passagerkapaciteten. Efter terrorangrebet mod World Trade Center i New York den 11. septem-

ber 2001 ændrede situationen sig markant, idet flytrafikkens næsten konstante vækst ophørte 

brat. Efter 3 år med stagnation er flytrafikken fra 2004 atter stigende med en vækst på omkring 

5% i 2005.

 

CAse-oBJekt

virksomhed: københavns lufthavne A/s (CPH)

land: danmark

kernevirksomhed:  luftfart/lufthavnsdrift

tema: fM koncepter

emne: in-house udvikling af fM

Best Practice aspekt: europas mest effektive lufthavn

søgeord: ejendomsstrategi, driftsstrategi, multiskilling, slA, kPi

læringsPunkter: CPH

som fM-virksomhed og facilitetsejer er det vigtigt at have slutbrugernes behov og oplevelser for •	

øje – selv om de er kundernes kunder

Høj bygningsmæssig kvalitet behøver ikke på langt sigt at koste mere, hvis det gøres rigtigt•	

fleksibilitet forhindrer ikke driftsmæssig effektiv men forudsætter udvikling af kvalifikationer og •	

omstillingsparathed blandt medarbejderne

udvikling af medarbejdernes kvalifikationer til at kunne varetage flere forskellige funktioner er til •	

fordel både for medarbejderne og virksomheden

Måling af kundetilfredshed og andre effektmålinger samt benchmarking med andre virksomhe-•	

der er vigtige værktøjer for at opnå en fremragende præstation
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Som følge af disse ændrede vilkår har CPH tilpasset sin strategi og organisation, og i dag baserer 

virksomheden sig på anvendelse af Facilities Management som ledelses- og strategiværktøj. I 

denne case beskrives, hvad dette indebærer for virksomheden, og hvordan det har ført til aner-

kendelsen som Europas mest effektive lufthavn i hvert af de sidste 5 år fra 2002 til 2006.

Kerne- og supportvirksomhed

CPH er kendetegnet ved at stå som ejer af faciliteter, som mod betaling stilles til rådighed for en 

række forskellige flyselskaber. CPH varetager tillige en række drifts- og servicefunktioner, som 

understøtter flytrafikken. I lufthavnen arbejder mange andre servicevirksomheder, som under-

støtter flytrafikken med f.eks. bagagehandling, catering og security, ligesom myndigheder som 

politi og toldvæsen indgår som aktive parter i aktiviteterne i forbindelse med luftfart.

En lufthavn er et udpræget eksempel på en virksomhed, hvor det stort set kun drejer sig om 

Facilities Management. Man kan således sige, at CPH er en virksomhed, der har FM som kerne-

virksomhed ved at stå som både facilitetsejer, facilities manager og serviceleverandør i forhold 

til andre virksomheder, der har flytrafik som deres kernevirksomhed. CPH står tillige som udle-

jer af butikker og serviceringssteder i lufthavnen.

CPH har som vision at være størst i Skandinavien, bedst i verden og billigst i Europa. Størrelsen 

måles på antal passagerer, og siden 2002 har CPH været størst i Skandinavien. Prisfaktoren må-

les på størrelsen af trafikafgifterne, og på dette område lå CPH på en 9. billigste plads i 2004, så 

der et stykke vej før visionen er indfriet. Den kvalitative faktor med at være bedst måles i form 

af tilfredshed hos kunder og slutbrugere.

Slutbrugerne for alle aktiviteter i lufthavnen og flytrafikken er flypassagererne. CPH har derfor 

defineret sin rolle som passagerens tillidsmand. CPH vil gerne stå for at orkestrere passagerens 

oplevelse. Det gælder fra ankomst til lufthavnen til check-in og gennem transitområde til boar-

ding. Og det gælder uanset hvem, hvad og hvorfor. For det er passagerens totaloplevelse, der 

tæller. 

Inden et fly letter, har passageren været i hænderne på en lang række forskellige selskaber. Der 

er således en meget sekvensopdelt service på vejen gennem lufthavnen. De forskellige service-

funktioner varetages tillige af mange forskellige parter. CPH vil gerne stå for at binde tingene 

sammen. De samarbejder derfor med de forskellige parter for at sikre passagererne den bedst 

mulige oplevelse undervejs gennem lufthavnen.

Udover hensynet til passagerens oplevelse er det dog tillige væsentligt at sikre hurtigst muligt 

passagerflow gennem check-in med tilhørende security, så passagererne har længst mulig tid til 

at handle i lufthavnens butikker og serveringssteder. Dermed opnår lejerne i lufthavnen større 

omsætning, og CPH’s lejeindtægter kan på sigt øges.

fACts oM køBenHAvns luftHAvne (2005)

omsætning: 2,7 mia. kr.

Passagerantal: 20 mio. pr. år 

destinationer: 132

Arbejdspladser i alt: 20.000 har deres daglige gang i lufthavnen 

Medarbejdere i CPH: 1.700

grundareal: 11,8 km2

Bygningsareal: 400.000 m2

Hjemmeside: www.cph.dk
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Bag den direkte passagervendte service kører der i lufthavnen en omfattende trafik- og logistik-

maskine døgnet rundt med fokus på effektivitet og driftssikkerhed. Det er enormt vigtigt, at 

der ikke mistes tid, for det er i luften, at flyselskaberne tjener penge.

Man kan sige, at CPH skaber værdi for flyselskaberne ved at bidrage til flyselskabernes egen 

værdiskabelse gennem passageroplevelser, effektivitet og driftssikkerhed. Tilsvarende skaber 

CPH værdi for lejerne af butikker m.v. ved at bidrage til deres omsætning gennem øget tid for 

passagerne til shopping. Derudover har lufthavnen stor værdi for hele Øresundsregionen. 

CPH’s strategiske situation kan illustreres som vist i nedenstående skema.

Ny driftsstrategi

Den stærkere konkurrence har ført til en øget fokus på omkostningseffektivisering. Nøgleom-

råder på det operationelle plan er på samme tid at opnå fleksibilitet og effektivitet. Et middel 

til dette er løbende vurderinger af, hvilke ydelser der bedst udføres henholdsvis internt og 

eksternt. Man har ikke en strategi om øget outsourcing, men der tages stilling til om opgaverne 

skal varetages internt eller eksternt ud fra om opgaverne kan udføres konkurrencedygtigt in-

ternt eller ej. Man har både eksempler på outsourcing og insourcing.

 

Et andet middel er udvikling af medarbejderne i retning af bredere kvalifikationer – multiskil-

ling. Man har i den forbindelse fokus på at nedbryde faggrænserne mellem specialistfunktioner 

sTraTegisk siTUaTion sTyrker/mUligheder svagheder/TrUsler

indre  · faciliteter af høj kvalitet · Afhængighed af mange parter

 · Multiskilling · Arbejdskonflikter kan have alvorlige konsekvenser

ydre · geografisk monopol · deregulering

 · skandinaviens største region · international konkurrence

 · økonomisk vækst · terrortrussel

inTeressenTer

Handlere

lejere

entreprenører

konsulenter

flyselskaber

PassagererCPH

sikkerhed

kommerciel

Passager service

it service

fm

trafikafvikling

Projekter

ejendomme

Myndigheder

SWOT-analyse
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og gøre medarbejderne mere konkurrencedygtige. Samtidig skal medarbejderne være foran-

dringsvillige, og arbejdsprocesserne skal udvikles under mottoet: Don’t work harder – work 

smarter!

Som et eksempel på multiskilling arbejder man med at supportmedarbejdere kan varetage 

funktioner som chauffør, bagagehandling, gartnerarbejde, affaldshåndtering og snerydning. 

Ikke mindst sidstnævnte funktion er vigtig at kombinere med andre funktioner, da det er få 

gange om året, hvor behovet er der, men når det forekommer, skal mange medarbejdere kunne 

træde til med kort varsel. Medarbejderne skal uddannes til at varetage de forskellige funktio-

ner, og de skal være indstillet på at skifte mellem funktioner afhængigt af det aktuelle behov.

For medarbejderne har multiskilling en lang række fordele. De får nye udfordringer og opgra-

derede kvalifikationer. For de fleste medfører det øget tilfredshed med arbejdet, og for dem, 

der har viljen og evnen, giver det større ansættelsestryghed, samtidig med at deres værdi på ar-

bejdsmarkedet øges. For virksomheden indebærer det større synergieffekter, mere motiverede 

medarbejdere, mindre sygefravær, flere beskæftigede og bedre mulighed for at fastholde jobs. 

Ny udbygningsstrategi

Hvor man tidligere satsede stort på at skabe den nødvendige kapacitetsudvikling i lufthavnen, 

er CPH i dag gået over til en mere behovstilpasset udbygningsstrategi. Fra tidligere at have en 

særskilt anlægsafdeling til nybygningsprojekter, så er kapacitetsudviklingen en del af Facilities 

Management afdelingens opgaver. Målet for kapacitetsudviklingen er effektivitet og fleksibel 

udnyttelse af de fysiske rammer. Investeringsbudgettet udgør godt 700 mio. kr. i 2006.

Som transferknudepunkt har Københavns lufthavn meget store udsving i belastningen, men 

det går ikke at indrette lufthavnen efter topbelastningen. Det ville svare til at bygge kirker, der 

er afstemt efter besøget juleaften. I stedet udbygger man i små skridt ad gangen, så risikoen for 

fejlinvesteringer minimeres.

Man har desuden meget fokus på, at der er sammenhæng mellem nybyggeri, drift og vedlige-

hold. Det giver sig bl.a. udtryk i valget af byggematerialer, hvor man f.eks. har gode erfaringer 

med trægulve. Selv om de er dyrere i anlægsudgift, så har de lang holdbarhed med beskedne 

vedligeholdsudgifter. Det er i en lufthavn vigtigt at have et gedigent gulv, og det kan på langt 

sigt betale sig at satse på høj kvalitet.

 

Udvikling er en blanding af at optimere henholdsvis økonomien og kundens oplevelse. Det er 

dog ikke alle beslutninger, der er baseret på økonomiske overvejelser. CPH arbejder ud fra filoso-

fien, at det, der er værd at gøre, det er værd at gøre godt. Det er ikke dyrere at skabe en lufthavn, 

der i sig selv er en god oplevelse. Fleksibilitet udelukker efter CPH’s opfattelse ikke driftseffekti-

vitet. Passagererne er ikke afhængige af CPH, men CPH er afhængig af passagererne.

Effektmålinger

For at dokumentere effekterne af indsatsen benytter CPH en række forskellige metoder. Blandt 

de vigtigste metoder er benchmarking og anvendelse af SLA og KPI. CPH er medlem af DFM-

nøgletal og deltager derved i benchmarking ud fra nøgletal for ejendomsdrift. Desuden fore-

tages international benchmarking med andre lufthavne. Man lægger stor vægt på at vurdere 

sammenhængen mellem nøgletal og de forskellige serviceelementer i relationer til slutbruger-

nes behov. Ved interne leverancer aftales service levels mellem bestillere og udførere, og ved 

eksterne leverandører indgås formelle SLA-er i tilknytning til kontrakterne.

Et eksempel på kvalitetsmålinger er rengøringsområdet, hvor lederne i CPH’s terminalservice 

hver måned kvalitetschecker 10 udvalgte lokaler ud fra en skala fra A til C med trin A, A-, B, 
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B- og C. Disse vurderinger er delvist subjektive, men man forsøger at gøre dem mere objektive 

ved at lederne går med hinanden ud på deres respektive områder og vurderer sammen. Også 

afdelingslederen deltager i vurderingerne, og ved at foretage nogle af vurderingerne sammen 

sikres, at man vurderer nogenlunde ens. Kvalitetsniveauer varierer bl.a. afhængigt af om der 

er tale om publikumsarealer (on-stage), der betragtes som primære arealer, og interne arealer 

(back-stage), der betragtes som sekundære arealer. 

Et eksempel på anvendelse af KPI er oppetider for flybroer, dvs. mobile gangtunneller til pas-

sagerernes adgang fra fly til terminal og modsat. CPH’s ansvar er at stille infrastrukturen til 

rådighed, og for flybroerne stiller dette krav om en effektiv planlagt vedligehold, så funktions-

svigt undgås. Selve betjeningen af flybroerne varetages af handlingselskaber, som arbejder for 

flyselskaberne.

 

Kundetilfredshedsmålinger udgør ligeledes en vigtig målemetode, og CPH gennemfører tilbage-

vendende tilfredshedsundersøgelser blandt passagererne.

Udover CPH’s egne aktiviteter med effektmålinger, så gennemføres der på internationalt plan 

en række målinger, vurderinger og sammenligninger af lufthavne. I disse har CPH igennem de 

seneste år opnået nogle bemærkelsesværdige resultater:

I 2000 og 2002 blev CPH af den internationale luftfartsorganisation I.A.T.A. udnævnt til den • 

bedste lufthavn i verden inden for sin kategori

I 2003, 2004, 2005 og 2006 blev CPH af den internationale luftfartsorganisation AETRA & • 

Global Airport Monitor (tidligere I.A.T.A.) udnævnt til den mest effektive lufthavn i Euro-

pa

I 2003, 2004 og 2005 blev CPH af Business Traveller Magazine udnævnt til den bedste luft-• 

havn i Europa. 
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Boserup, Niels (2005): Foredrag på DFM’s konference på Nyborg Strand den 27.-28. januar 2005. Niels 
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4.2.2 coloPlast valgte at Forestå sine FM oPgaver in-house

Baggrund

Coloplast er en koncern med godt 6000 ansatte spredt over hele verden, med oprindelse i Dan-

mark. I Danmark beskæftiges ca. 2.200 medarbejdere og aktuelt er omsætningen på ca. 6.5 mil-

liarder kroner og firmaet producerer stadig den største del af koncernens samlede salgsværdi 

i Danmark.

Mange virksomheder vælger i dag at outsource FM opgaven til eksterne samarbejdspartnere, 

hvilket også har været overvejet og undersøgt i Coloplast. For mange virksomheder er dette 

en fornuftig og hensigtsmæssig løsning, men Coloplast driver virksomheden efter langsigtede 

resultater og man tror på, at kunderne skal have den største del af værdiskabelsen. Kunderne 

kan kun få en tilfredsstillende service og de rigtige produkter, hvis Coloplast har topmotiverede 

medarbejdere. Derfor lægger man i høj grad vægt på de fysiske rammer samt den service og de 

tilbud der gives til medarbejderne i deres dagligdag. Dette har været medvirkende til det bevid-

ste valg om at drive deres egen FM organisation. 

Kernevirksomheden

Der ligger en målrettet og systematisk indsats bag resultaterne i Coloplast. Det er indtrykket at 

Coloplast gennemsyres af en fælles kultur og værdier, som tager udgangspunkt i at kunderne 

er afhængige af, at man leverer produkter af høj kvalitet og man tror på at det smitter af på 

kvaliteten, at medarbejderne møder kvalitet, fra de kommer ind ad døren til deres arbejdsplads 

og til de går hjem.

Inden for forretningsområderne ønsker man globalt at være den foretrukne leverandør af me-

dicinsk udstyr og service, der forbedrer brugernes livskvalitet. Coloplast udvikler innovative 

løsninger af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov. De søger at opnå kundernes loyalitet 

ved at lytte til og forstå deres situation og ved at være en pålidelig samarbejdspartner. 

Deres virksomhedskultur tiltrækker og udvikler mennesker, der trives i et aktivt miljø, hvor 

personligt engagement er afgørende. Man respekterer forskellighed og handler ansvarsbevidst 

læringsPunkter: ColoPlAst

ved at råde over den nødvendige kompetence, kan man være fuldt konkurrencedygtige og samti-•	

dig have bedst mulig indsigt i medarbejdernes virke og trivsel på arbejdspladsen. 

dette kræver at der er ledelsesmæssig og forretningsmæssig fokus på området, således at ser-•	

vice- og omkostningsniveau løbende tilpasses og afstemmes med ledelsens ønske om, hvad der 

skal tilbydes medarbejderne.

det er vigtigt at der er direkte reference fra fM-afdelingen til direktionen.•	

CAse-oBJekt 

virksomhed: Coloplast  

land: danmark

kernevirksomhed:  Medicinsk udstyr og service, der forbedrer brugernes livskvalitet

tema: fM koncepter

emne: in-house udvikling af fM

Best Practice aspekt: fM som integreret del af virksomhedens kultur og værdigrundlag

søgeord:  in-house, medarbejdertilfredshed, benchmarking, multiskilling,  

synergi, lean, slA  
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over for samfund og miljø og i forretningssammenhæng. De vil være bedst på deres felt for at 

kunne skabe vækst og større værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. I virksomhedens 

kulturtilbud indgår fitness og sportsmuligheder m.v.

Supportvirksomheden

In house løsningen er valgt efter en samlet vurdering og gennemførelse af en samlet strate-

giplan for Coloplast i 2003 med Boston Consultants som rådgivere. Denne omhandlede ikke 

den internt rettede administrative del, der startede som internt projekt kaldet OptimA i sep-

tember 2003. De ansvarlige for de enkelte afdelinger var selv ansvarlige for forløbet, som havde 

2 udfordringer:

Hvad skal gennemføres hvis der kun er 75% af det nuværende budget til rådighed • 

Afregning skal foretages overfor de interne kunder (forbrug, fordelingsnøgle etc.). Hvad • 

koster den enkelte aktivitet? I forbindelse hermed blev etableret en challengergruppe med 

deltagelse fra kunderne, som bl.a. medvirkede til at beskrive efterspørgsel.

Outsourcing blev efter analyser vurderet til at være mindre fleksibel og benchmarking på ud-

valgte områder viste, at Coloplasts omkostninger kunne måle sig med andre sammenlignelige 

virksomheder. Der var i alt 13 områder og resultaterne skulle præsenteres for direktionen for 

beslutning. Resultatet blev etablering af FM enhed med start fra 1.2.2004. Dette medførte nogle 

personkonsekvenser, da det var en noget slankere organisation end tidligere.

Tidligere blev der udarbejdet årlige forretningsplaner, men det blev ændret til 3 årige strate-

giplaner. Disse udarbejdes efter følgende retningslinier:

Man taler med de interne kunder om deres fremtidige behov inden planen udarbejdes• 

Tilpasning sker til koncernpolitikken og virksomhedens mål• 

Der skal være en faldende økonomisk tendens for FM uden ændring i medarbejdertilfreds-• 

heden – mere for pengene. Dette måles hvert 2. år og består af 50-60 udsagn med betydning 

og enighed som parametre.

Omkostningerne dækkes af den enkelte kunde.• 

Den ændrede strategi medførte tillige at der blev etableret eet juridisk selskab for alle ejendom-

me, hvor de enkelte ejendomme tidligere var placeret i hvert sit selvstændige selskab. Herigen-

nem blev der skabt grundlag for en ensartet afregningspolitik på huslejeområdet, specificeret i 

en m2 pris for administration, produktion/lager og renrum. 

fACts oM ColoPlAst

ejerforhold: danskejet koncern med moderselskabet Coloplast A/s

lokalisering:  Hovedsæde i Humlebæk med datterselskaber og repræsentationskonto-

rer spredt over hele verdenen. 

Produkter:  sygeplejeartikler inden for områderne stomi, kontinens, sårbehandling 

og hudpleje i hele verden. 

omsætning:  Ca. 6.5 milliarder kroner

Medarbejdere: 6.000 ansatte på verdensplan, heraf ca. 2.200 medarbejdere i danmark

ejendomme:   140.500 m2 i danmark pr. juni 2005, heraf 16.700 m2 lejemål På nuværen-

de ejendomme er der mulighed for at bygge yderligere godt 50.000 m2. 

Arealudvikling:  vækst på gennemsnitlig 9.000 m2 årligt i de sidste 10 år (nybygninger, 

tilkøb og leje) 

Hjemmeside: www.coloplast.com
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FM enhedens strategiske situation kan illustreres som vist i nedenstående skema.

Forarbejde

Som udgangspunkt for forandringsprocessen blev der etableret et projekt kaldet OptimA, som 

stod for Optimering af Administrative funktioner. Der var kick-off i september 2003, og som 

baggrund havde man benchmarket med sammenlignelige virksomheder, hvilket viste at Colo-

plast lå i øverste ende vedr. administrationens andel af omsætningen (14%). 

Analyser viste herudover, at koncernstabene udgjorde en væsentlig del af disse omkostninger 

samt at antallet af medarbejdere i stabene var vokset med 18% årligt de seneste fem år. Dette var 

hurtigere end omsætningen og blev herved udgangspunktet for den fremtidige filosofi:

Den første udfordring var, at stabene skulle skabe rammerne og ”sælge” deres produkter/ser-

vices. Organiseringen skete ud fra følgende kriterier:

Aktiviteter som var ”retningsgivende” eller påkrævet for virksomhedens overordnede • 

”governance” blev placeret som koncernstab

For aktiviteter, der kunne udnytte skalafordele og /eller energier, var der følgende 3 under-• 

kriterier:

Aktiviteter med Group Management som hovedkunde blev placeret som koncern-o 

stab

Aktiviteter med forretningen som hovedkunde – med begrænset valgmulighed – o 

blev placeret som koncernstab med kunde/leverandør forhold, hvor der skulle af-

tales SLA-er med interne kunder og være et styrket omkostningsfokus

Aktiviteter med forretningen som hovedkunde – med valgfrihed – blev enten pla-o 

ceret som koncernstab eller i et serviceselskab, hvor service skulle aftales på ”mar-

kedsvilkår” og principielt være i konkurrence med eksterne leverandører

For aktiviteter fokuseret på en kunde skulle der ske decentralisering og/eller en reduktion, • 

idet ejer skulle identificeres, og hvis resultatet blev en central service, skulle der udarbejdes 

SLA.

Den anden udfordring var, at omkostningerne skulle sænkes. Herunder skulle der bl.a. tages 

stilling til følgende:

Hvad kan gøre anderledes?• 

Hvad må undværes?• 

sTraTegisk siTUaTion sTyrker/mUligheder

indre  · stærkt kendskab til kunden 

 ·  organisation og ledelse  

forandringsparat

 · Høj medarbejdertilfredshed

 ·  omkostningskendskab – nøgletal

 ·  kan tilpasse omkostninger ift.  

antal medarbejdere hos kunden  

og antal m2

ydre ·  know-how i dk til internationale 

opgaver

 ·  ”grå-zone” ydelser som validering 

og risk management leveres som 

produkt fra fM drift

svagheder/TrUsler

· Minimal fokus fra direktion på fM

·  Minimal info fra direktion om strategi for dk 

gør det vanskeligt at lave langsigtet optimering 

af ydelser og organisation

·  den decentrale organisation er svær at opti-

mere samt at få synergier i linien

·  reduktioner og indskrænkninger hos kunden – 

færre medarbejdere, færre m2

· outsourcing af fM

SWOT-analyse
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Hvad er konsekvensen• 

Aktivitetero 

Omkostningero 

Kvaliteto 

Processen blev gennemført med følgende faser:

Forberedelse1. 

Aktivitetsanalyse2. 

Idé-udvikling3. 

Præsentation og diskussion4. 

Evaluering og beslutning5. 

Implementeringsplaner6. 

I fase 1 blev arbejdet ledet af de funktionsansvarlige og med involvering af projektgrupper, 

”challenger” grupper samt et centralt projektteam.

Fase 2 med aktivitetsanalysen koblede aktiviteter sammen med tids- og omkostningsforbrug, og 

herunder skulle der tages stilling til følgende spørgsmål:

Hvad er formålet med enheden?• 

Hvilke processer/outputs støtter formålet?• 

Hvilke aktiviteter udføres ”dagligt” for at gennemføre processerne/levere outputs?• 

Hvilket ressourceforbrug er forbundet hermed?• 

I fase 3 gennemførtes kundeanalyse (interne kunder: divisioner, datterselskaber etc.), og herun-

der blev følgende afklaret:

Interne kunders forbrug af aktiviteter og omkostninger i stabene estimeres• 

Væsentlige kunderelationer vurderes, f.eks.• 

Hvem er de?o 

Hvordan samarbejdes/ hvordan er kunde/leverandør-forholdet?o 

Mødero 

Workshops/gruppearbejdeo 

Ordreafgivelseo 

Hvordan besluttes aktivitetsniveauet?o 

Hvem betalero 

På grundlag heraf og virksomhedens værdigrundlag gennemførtes idé-udviklingen med en 

målsætning om at vise hvordan omkostningerne kunne reduceres varigt. Dette omfattede stil-

lingtagen til følgende spørgsmål:

Hvad kan decentraliseres?• 

Hvad bør beholdes centralt og heraf hvad på servicekontrakter?• 

Hvad kan reduceres og hvordan?• 

Kundeanalysen: Hvilke kunder trækker hvilke ressourcer?• 

I fase 4 blev idéerne diskuteret med ”challenger” grupperne, hvorefter oplæg/katalog præsen-

teredes for Group Management. På dette grundlag blev fase 5 med beslutninger gennemført og 

fase 6 med implementering igangsat.

Som et eksempel fra Coloplasts værktøjskasse fra processen blev der for anvendelse af SLA-er 

fastsat følgende retningslinier som tommelfingerregler:
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En SLA skal helst omfatte mindst 8-10 FTE’er (Full Time Equivalent – fuldtidsstillinger) for • 

at ”benefits” er større end ”costs”

Der afholdes helårlige møder til opdatering af SLA’en.• 

Der afholdes halvårlige møder til at følge op på performance – kvantitativt og kvalitativt • 

(f.eks. kundetilfredshed)

Omkostninger allokeres til kunder• 

Baseret på faktisk forbrugo 

Alternativt baseret på fordelingsnøgle, f.eks. antal af medarbejdere der serviceres.o 

FM-afdelingen

FM-afdelingen blev etableret som en organisatorisk enhed den 1. april 2004, hvor ejendomsad-

ministrationen, administrationsafdelingen, kantiner, receptioner samt rejsekontoret blev lagt 

sammen under Evald Gunnarsens ledelse og med direkte reference til direktionen i Coloplast. 

Organisation blev opbygget som vist i nedenstående diagram.

eJendoMsCHef

køb og salg
ny- og ombygning
renovering
Arealforvaltning

driftsCHef

ejendomsdrift
forsyning
dokumentation
sikring/vagt
flytninger
Arrangementer

fM MAnAger

Controller
Miljø- og sikkerhed
Administration og regnskab

serviCeCHef

receptioner
kantiner
Centralomstilling
intern kørsel

Fælles for disse funktioner er, at størstedelen af de ydelser der leveres, er serviceydelser til for-

retningsenhederne, som i vid udstrækning kan allokeres til ”kunderne” efter forbrug, direkte 

eller indirekte. Det er fundet naturligt at disse ydelser samles i en ledelsesmæssig enhed, med 

henblik på udnyttelse af kompetence- og omkostningssynergi.

Hovedopgaven for FM-afdelingen er fastlæggelse af serviceniveauer for de respektive ydelser 

tilpasset efter virksomhedens ønsker og behov samt løbende sikre overholdelse og justering af 

disse serviceniveauer. Kompetencen er forankret centralt i FM-afdelingen, som gennem udnyt-

telse af stordriftsfordele sikrer mest “value for money” i serviceydelserne til kunderne.

Udfordringen ligger i, samtidigt med at være omkostningsbevidste og konkurrencedygtige i 

forhold til eksterne udbydere, at sikre en stadig udvikling med skabelse af merværdi for de 

respektive områder indenfor FM gennem konstant fokus på kvalitets-, omkostnings- og service-

niveau.

Kendetegnende for medarbejdere i FM-afdelingen er, at de alle er serviceorienterede, selvkørende 

og i besiddelse af en hurtig omstillingsevne. Alle er bevidste om hovedopgaven – at være til og 

virke til gavn for forretningsenhederne – og undgå “skrankepaveri” og pleje af egne interesser.

Miljø- og sikkerhed er en stabsfunktion i FM-afdelingen, og målet med funktionen er, at miljø, 

arbejdsmiljø og sikkerhed bliver endnu mere integreret i hverdagen i afdelingen. Ved fokus, 
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træning og uddannelse vil man skabe en miljø- og arbejdsmiljøbevidsthed, der er på forkant 

med og synliggør Coloplasts Miljø- og arbejdsmiljøpolitik.

Ejendomsområdet er organiseret i en rådgivningsfunktion og en driftsfunktion som overord-

net har til formål, at sikre og vedligeholde værdien af de anlægsaktiver der relaterer sig til 

bygninger og anlæg.

Opgaverne i rådgivningsfunktionen relaterer sig til:

Planlægning og styring af nybygning, tilbygning og ombygning.• 

Arealforvaltning• 

Interne huslejeaftaler• 

Driftsfunktionen er primært organiseret i ejendomskontorerne, som varetager løbende drift og 

vedligehold af de danske ejendomme. I funktionen indgår yderligere arrangementsafdelingen, 

som styrer og supporterer auditorium og multihal i Humlebæk.

Serviceområdet består af fire enheder som varetager meget forskelligartede opgaver, men alle 

med en fællesnævner – service. De fire enheder omfatter:

Kantiner• 

Receptioner• 

Central Omstilling• 

Postservice• 

Fælles for enhederne er, at de alle har udadvendte arbejdsopgaver og en stor berøringsflade. 

Det kræver, at alle yder en høj service og på bedste og mest professionelle måde repræsenterer 

afdelingen overfor både interne og eksterne interessenter.

Kantinerne i Nordsjælland består af 7 selvstændige enheder som alle fortrinsvis er bemandet 

med uddannet personale, der med stor og individuel kreativitet servicerer ca. 2000 spisende 

gæster i døgnet. Kantinerne i Humlebæk, Kokkedal, Espergærde og Mørdrup har døgnåbent for 

betjening af dag- aften- og nathold. Udvalget af mad på de ”skæve” arbejdstider tilstræbes at 

være af samme standard som på dagholdet. 

Der er beskæftiget ca. 50 medarbejdere i kantineområdet og deres fornemste opgave er, at det 

frikvarter som det daglige kantinebesøg er, skal være en positiv oplevelse som der ses frem til 

uanset hvilken tid på døgnet man arbejder. Udover den daglige bespisning af medarbejdere le-

verer kantinen også gæstefrokoster og mødeserveringer samt til aftenarrangementer fra 10-200 

personer og til diverse events.

Udviklingen af FM-afdelingen

Indenfor områderne drift og service er der gennemført ændringer over de seneste år som mærk-

bart har forbedret servicen og øget produktivitet. 

I driftsområdet har alle ejendomskontorerne arbejdet med kompetencer, ydelser og ikke 

mindst Lean Production, i Coloplast kaldet abc (a better company). Lean Production bygger 

på optimeringsmetoder og konstante forbedringer udviklet af Toyota. abc har betydet, at alle 

vedligeholdsrutiner er blevet 100% organiseret ud fra detaljeret gennemgang og beslutning af 

niveauet for vedligeholdet. 

Yderligere er alt vedligehold dokumenteret i det elektronisk drifts- og vedligeholdssystem, lige-

som der findes driftstegninger for alle bygninger og de fleste anlæg. Seneste fase er netop gen-
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nemført hvor det til FM-programmet tilknyttede ressourcestyringssystem er taget i anvendelse 

for optimal styring af opgaver og ressourcer. Ressourcestyringssystemet er også helt centralt i 

opfyldelse af driftsområdet SLA-er.

I kantinerne er der gennemført en lang række initiativer vedrørende sund mad, som også ræk-

ker ud i samfundet, bl.a. ved samarbejde med Suhrs seminarium. Projekt ”Sund mad på arbejds-

pladsen”, som er gennemført med støtte fra Fødevarestyrelsen, Danmarks Fødevareforskning 

og fagforbundet 3F har resulteret i udarbejdelse af en kostpolitik, et ”Værdigrundlag” og andre 

aktiviteter som er gennemført i kantinen i Humlebæk med stort succes. Store dele af projektet 

er allerede implementeret i de øvrige kantiner til glæde for alle medarbejdere i Coloplast.

Hele FM området skal i stigende grad, og især indenfor drift og service, videreudvikle de oplagte 

synergier, der ligger i at have etableret FM paraplyen. Der arbejdes aktivt med synergi og over-

lapning på en række arbejdsområder, f.eks. kan kantinelederen eller ejendomsmesteren være 

en periode på en destination og så flytte til en anden. Dette kan lade sig gøre på grund af den 

geografiske nærhed mellem domicilerne. Dette er medvirkende til at holde et ensartet kvalitets-

niveau samt give variation i ydelserne. Der arbejdes med multiskilling, således at servicemed-

arbejderne kan udføre forskelligartede opgaver og derved medvirke til større fleksibilitet samt 

give den enkelte variation i arbejdet.

Målet er, at Coloplast til enhver tid kan levere det kvalitetsprodukt som kunderne ønsker – bed-

re og billigere ”in house” end eksterne udbydere af FM produkter. Der indsamles løbende nøgle-

tal og statistik for de gennemførte aktiviteter, til brug for alle parter. Outsourcing er vurderet af 

ekstern konsulent, hvor konklusionen var, at dette ikke var økonomisk attraktivt for Coloplast. 

Indtil videre har ”in-house” løsningen kunnet lade sig gøre, dokumenteret ved analyser og suc-

cessiv benchmarking med tilsvarende virksomheder.

Coloplast blev i december 2005 tildelt Driftsherreprisen, der uddeles årligt af BoligfondenKu-

ben i samarbejde med DFM. 

Kilder

Ovenstående case er baseret på informationer fra interview den 19. december 2005 med admini-

strationschef Evald Gunnarsen, driftschef Søren Wolsing og servicechef Hans Henrik Nielsson. 

Endvidere materiale fra uddelingen af Driftsherreprisen og diverse materiale fra Coloplast.
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4.2.3 nykreDit – Fra FM til PeoPle suPPort 

Baggrund

Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter inden for realkredit, bank, 

forsikring, pension og ejendomsmægler-virksomhed. Koncernen er den næststørste kreditgiver 

i Danmark, den største realkreditudbyder og i øvrigt en af de største private obligationsudste-

dere i Europa. FM er organiseret som stabsfunktionen Nykredit Ejendomme, og igennem de sid-

ste par år har denne funktion gennemført en radikal udvikling med fokus på optimering af de 

interne processer med henblik på at understøtte medarbejderne i Nykredit og skabe merværdi 

for virksomheden. Der tales om, at der gennemføres et paradigmeskift, hvor man går fra FM til 

People Support.

I denne case behandles denne udvikling i Nykredit Ejendomme og der ses nærmere på, hvordan 

forandringsprocesserne er gennemført og har påvirket den interne organisation. 

Kernevirksomheden 

Nykredits idégrundlag er med udgangspunkt i finansiering af fast ejendom at være en vigtig 

aktør i sikring og videreudvikling af et velfungerende kapitalmarked til gavn for den enkelte 

og samfundet.

CAse-oBJekt 

virksomhed: nykredit  

land: danmark

kernevirksomhed:  realkredit – Bank – forsikring – Pension

supportvirksomhed intern ejendomsfunktion

tema: fM koncepter

emne: in-house udvikling af fM

Best Practice aspekt: fokusering på medarbejdere og processer

søgeord: People support, procesudvikling, merværdi, kompetencer, trivsel

læringsPunkter

fokus på People support ses som et paradigme skift i forhold til fM•	

ved fokus på processer og kompetencer kan der skabes merværdi for både virksomheden og •	

medarbejdere

forandringsprocessen indebærer et intenst arbejde med kulturformidling, hvor medarbejderne •	

trænes i samarbejde, empati og kommunikationsevner, så de bedre kan forstå brugerne og for-

midle de forskellige behov, der opstår og erkendes.

en brugerværdibrøk er etableret som værktøj for at kunne måle og maksimere brugerværdien •	

Medarbejdere, der trives, leverer et bedre arbejde, og det forudsætter medinddragelse og ansvar-•	

liggørelse af medarbejderne

fACts oM nykredit 

etableret: 1851 – under navnet nykredit siden 1985 

Hovedaktiviteter:  Bank, realkredit, forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed 

Markedsandel: 40,4% af det samlede realkreditudlån (2006)

Hovedsæde: kalvebod Brygge med 4 ejendomme på i alt ca. 45.000 m2.

Medarbejdere: 3.500 medarbejdere 
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Nykredit koncernen er organiseret omkring fire forretningsområder: Privat, Partnere, Erhverv 

og Markets & Asset Management. Forretningsområdernes aktiviteter går på tværs af koncernens 

selskaber.

Forretningsområdet Privat omfatter forretninger med privatkunder, herunder deltidslandbrug. 

Produkterne distribueres via 50 privatcentre. Forretningsområdet Partnere omfatter primært 

partnersalg af realkreditlån i Totalkredit – formidlet af lokale og regionale pengeinstitutter 

og af andre partnerrelationer. Produkterne distribueres gennem mere end 1.100 filialer. For-

retningsområdet Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, special- og produktionslandbrug og 

boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Produkterne distribueres via 26 er-

hvervscentre. Forretningsområdet Markets & Asset Management varetager Nykredit Realkredit 

koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og finansielle instrumenter, kapi-

talformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing.

Derudover har Nykredit tilknyttet to ejendomsmæglerkæder på franchise-basis, Nybolig og 

Estate, som tilsammen råder over 336 butikker.

Nykredit Ejendomme (NE)

Nykredit Ejendomme er placeret som en strategisk stabsfunktion med reference direkte til 

koncernledelsen, hvorved sikres topledelsens engagement og opbakning samt samarbejde på 

højeste strategiske niveau. Preben Gramstrup tiltrådte som direktør i marts 2005 og overtog 

en velfungerende organisation ud fra de aktuelle præmisser og i alt ca. 85 medarbejdere. I de 

foregående år var der sket en række organisationsændringer, således at 7 regioner med egne FM 

funktioner blev slået sammen. FM funktionerne fungerede oprindeligt opdelt efter de enkelte 

lokationer, hvorfor der var problemer med suboptimering og vidensdeling på tværs. 

Målet for FM organisationen er at skabe merværdi for såvel virksomheden som for den enkelte 

medarbejder. Hertil kommer udgangspunktet at Nykredit vil være den finansielle medarbej-

ders foretrukne arbejdsplads, hvor FM har stor strategisk betydning. Man er i en stor foran-

dringsproces hen mod at blive en organisation, der fokuserer på værdiskabelse uden at sætte 

effektiviseringerne over styr.

Man arbejder med en nedskrevet strategi, som der løbende følges op på ved efterlevelse, evalue-

ring og opdatering. Endvidere arbejdes med beskrevne processer, som sikrer, at organisationen 

kan dokumentere en høj og ensartet kvalitet. For at tilfredsstille kerneområdernes behov be-

skrives målbare SLA’er (Service Level aAgreements) og disse følges op med tilsvarende opnåede 

KPI’er (Key Performance Indicators).

Man har den opfattelse, at FM ikke alene skaber resultater til virksomheden gennem effektivi-

sering, men tillige ved at servicere medarbejderne. Derved skabes værdi for medarbejderne og 

for virksomheden, idet medarbejderne er virksomheden.

nykredit eJendoMMe

Portefølje: 110.000 m2 , heraf ca. 40.000 m2 lejet areal

lokationer: Mere end 50 i danmark.

årsbudget  350 mio. kr. (2006)

Medarbejdere: 115 medarbejdere

outsourcing: 60-70%, f.eks. ingeniør, arkitekt, rengøring, bygningsvedligehold

People Support
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Næste udviklingstrin i FM i virksomheden er derfor understøtning og servicering af medarbej-

derne/brugerne og man kalder det ”People Support”. Man anser dette for at være udtryk for et 

paradigmeskift, og illustrerer det som vist i følgende figur.

deCentrAlt

ustruktureret
ukoordineret
ineffektivt

fACilities  
MAnAgeMent

struktur
koordinering
effektivisering

PeoPle suPPort

tid
trivsel
værdiskabelse

I de seneste 2-3 år har man, udover arbejdet med at skabe effektive procedurer, også arbejdet 

med værdiskabelse med fokus på tid & trivsel. ”Tid” fordi det er en knap ressource og jo mere 

tid NE kan give til den øvrige del af organisationen, jo mere tid er der til andre værdiskabende 

aktiviteter. ”Trivsel” fordi det motiverer og anerkender brugerne/med arbejderne.

Dette paradigmeskift har medført en række forandringer. Man er gået fra en hierarkisk orga-

nisation til en matrix struktur med anvendelse af en 4-faset generisk projektmodel, som er 

illustreret nedenfor. Alle arbejder nu som projektledere eller projektmedarbejdere med at gen-

nemføre værdiskabende aktiviteter og projekter. Projektmodellen er under stadig udvikling og 

raffinering.

 

fAse 1

·  Baggrund og  
strategisk formål

· vildt vigtige Mål
· værdiskabelse
· succeskriterier
· Projektledelse
· interessentanalyse
· evt. budget

fAse 1

idé og beskrivelse

fAse 2

·  organisering
· tids- og handlingsplan
· kommunikationsplan
· risikoanalyse
· kvalitetssikringsplan
·  Alle punkter fra fase 1 

opdateres

fAse 3

·  opfølgning 
- interessenter 
- kommunikation 
- tidsplan 
- succeskriterier

·  eventuel opfølgning 
- Budget 
- risikoanalyse 
- kommunikationsplan 
- kvalitetssikringsplan

· Projektstatus / Milepæle

fAse 4

·  evaluering 
- resultat og værdi 
- Proces 
- Projektmodel

·  videndeling /  
-akkumulering

fAse 2

Analyse og  
planlægning

fAse 3

implementering

fAse 4

Afslutning og 
evaluering

koMMunikAtion

Der er gennemført et intenst arbejde med kulturformidling, hvor medarbejderne i NE uddan-

nes og trænes i samarbejde, empati og kommunikationsevner, så de bedre kan forstå brugerne 

og formidle de forskellige behov, der opstår og erkendes.

Kantinen med ca. 40 medarbejdere er nu en ren procesorganisation med fokus på hele forløbet. 

Opgaverne omfatter såvel medarbejderbespisning som gæstearrangementer. 

Der er indført selvstyrende og selvlærende teams i Intern Service Hovedsædet, hvor ca. 35 med-

arbejdere har fokus på direkte service til hovedsædets medarbejdere i form af postomdeling, 

reception, daglig drift, print-opgaver, kørsel etc.
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Teknologien er udnyttet efter ’open source’ princippet således, at alle faciliteter er registreret i 

de relevante niveauer, som er tilgængelige for alle relevante parter – inklusive samarbejdspart-

nere eksternt. Herved kan beslutninger tages baseret på aktuel opdatering af data.

NEs centrale base på 2. sal. i hovedsædet har 5 områder: Indkøb, Drift, Byg, CenterService (FM på 

alle de lokale centre udenfor Hovedsædet) og Sekretariatet (økonomi, information og HR) med 

høj grad af selvstændig projektstyring og ledelse ud fra de af ledelsen opsatte mål og rammer. 

Organisationsplanen for NE er vist nedenfor.

indkøB

Web-shop
indkøbssupport

regioner & Centre

Hovedsæde

CenterserviCe

service til  
center- og  
regionskontorer

Bygninger

klimaskærm
konstruktioner
terræn
vedligehold
om-/nybygning

drift

installationer
forsyning
vagt
Bygningsdrift
Arealforvaltning

intern serviCe
(isH)

- glaskuber
- AHg
- kB20
- oMP11

kAntinen

- glaskuben
- AHg
- kB20

sekretAriAt

intranet / Web
økonomi, Hr
Arrangementer

direktør

For at gennemføre forandringer og få dem forankret i organisationen gennemføres hvert år 

”Top-5 projekter”, hvor hver afdeling vælger 5 projekter, som skal gennemføres for at under-

støtte strategien. Af disse fem projekter er et fælles for hele NE. Af de resterende skal mindst et 

gennemføres i tæt samarbejde med en anden afdeling. Top-5 projekternes placering i styrings-

hierarkiet er vist i nedenstående figur.

idégrundlAg5-10 år

’levetid’

vision3-5 år

strAtegi2-3 år

toP 5 Mål1 år

ProCes- og ProJektPlAner

AfdelingsMøderdAglige Aktiviteter

fokus ligHt

½-1 år

”Top-5 projekter”
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Top-5 projekterne, som er baseret på projektmodellen, skaber værdi for hele koncernen og styr-

ker samarbejdet, videndelingen og videnakkumuleringen på tværs af afdelingerne. Eksempler 

på Top-5 projekter er SLA version 2, fælles receptionsfunktion, optimering af administrative 

processer, værdimodel, flow-optimering, bygningssyn og image håndtering, Opfølgningsværk-

tøjer til projektmodel, Teknisk infrastruktur m.m. I nedenstående illustration er eksempler på 

Top 5 projekter indplaceret i udviklingsforløbet fra Decentralt over FM til People Support.

deCentrAlt fACilities MAnAgeMent PeoPle suPPort

–––––––– slA v. 2––––––––––––––––––––––

––––––––––––– netværk: kantineledere og strategisk –––––––––––––––––––––––

––––––––– fælles receptionsfunktion ––––––––

––––––––– optimering af adm. processer ––––––––––

–––––––––––––––––– flow-optimering ––––––––––––

–––––––––––––––– Bygningssyn ––––––––––––––

––––––––––––––––––––––  image Håntering –––––––––––––––––

––– opfølgningsværktøjer til projektmodel –––––––––

––––– Proces- og værdioptimering ––––––––––––––

–––––––––––––– teknisk infrastruktur –––––––––––

–––––––– fælles postfunktion ––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––– Projekt work-flow –––––––––––––––

––––––––––– værdiregnskab –––––––––––––––

––––––––––– kantinens procesorganisering –––––––––––

–––––––––––– fra første frø til sidste bid ––––––––

––––––– Personale Web-shop –––––––––––––

––––––––––––– værdimodel–––––––

Brugerværdibrøken er etableret som værktøj for at kunne måle og maksimere brugerværdien 

på alle niveauer i Nykredit. Dette sker gennem en holistisk orienteret optimering af de enkelte 

elementer i værdibrøken:

Brugerværdi = Kvalitet & Proces / Pris & Besværlighed

Denne brøk anvendes bl.a. til vurderinger f.eks. ved inventarudbud som omtales senere.

Indsatsområder

I det følgende omtales en række af indsatsområderne i NE.

Udvikling af arbejdsmiljøet og tilfredsheden med det daglige arbejde hos medarbejderne var 

en af de første hovedopgaver med overskriften ”Den attraktive arbejdsplads” som dækker over 

en række initiativer. Udgangspunktet er, at ledelsen har en tro på, at medarbejdere, der trives, 

leverer et bedre arbejde. Fokus blev rykket fra koncepter og produkter til medinddragelse og 

ansvarliggørelse af medarbejderne. I forbindelse hermed blev etableret et samarbejde med Ar-

bejdsmiljøinstituttet, med det formål at kortlægge medarbejdernes opfattelse af en lang række 

Brugerværdibrøken

Udvikling af arbejds-

miljøet og arbejdstil-

fredsheden 
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faktorer, som f.eks. mening i arbejdet, social støtte og glæde i hverdagen. Medarbejdertilfreds-

heden blev herefter opgjort, og resultatet var bl.a. at topscorere var ”tilfredshed med involve-

ring i arbejdet” og ”ledelseskvalitet”, mens forhold som ”stress” og ”krav om at skjule følelser” 

lå i den tunge ende. Ud fra denne undersøgelse voksede behovet for at lokalisere faktorer, der 

skaber en attraktiv arbejdsplads og et udviklende arbejde samt nedbringer stress og krav til 

håndtering af følelsesmæssige situationer blandt medarbejderne.

Nøgleord i denne proces var sammenhæng og mening i arbejdet. Denne erkendelse førte til et 

opgør med den tidligere arbejdsdeling, adskilte afdelinger, funktionsopdeling, brugen af ord-

resedler og andre værktøjer fra industrisamfundet. Man tog udgangspunkt i at være en del af 

servicesamfundet, hvorfor der skal være fokus på medarbejdere og processen. Derfor gik man 

over til at se på proces i stedet for medarbejdergrupper og deres funktionsopdelte opgaver. Den 

første opgave blev at se på kantinen – fra planlægning og bestilling over varemodtagelse og 

produktion til servering og afrydning.

 

Medarbejderne involveres i udviklingen og deres kompetencer holdes på et højt fagligt niveau. 

Dette indgår som en del af baggrunden for motivationen, der danner grundlaget for servicen 

til kerneområderne i virksomheden samt i værdiudvikling og optimering. Medarbejderne ar-

bejder i teams, således at de udover deres egne veldefinerede arbejdsområder også kender hin-

andens grænseflader, hvorved de kan samarbejde mere optimalt, minimere ressourceforbruget 

samt afløse hinanden.

Der anvendes personlighedstest – Belbin, hvor medarbejderne kender resultatet af hinandens 

profil. Projektplaner anvendes som værktøj og ligger på intranet som paradigma og i de aktu-

elle projekter. De enkelte medarbejdere er selv med i processen, og man udøver ”Learning by 

doing” samt projektansvar i stedet for personaleansvar. Der sker mange revisioner således, at 

projektplanerne successivt forbedres, idet der er et ”krav” om at blive klogere. Workshops an-

vendes i vid udstrækning. Alt dette suppleres med ”fredag morgen møder”, hvor der er uformel 

information om hinandens arbejde samt et ”speakers corner”, som har vist sig at være udvik-

lende og skabt synlighed. 

Nedenstående figur viser de sammenhænge, som NE ser imellem faktorer, der hænger sammen 

med et udviklende arbejde. 

indflydelse

Mening i ArBeJdet

udviklingsMuligHeder involvering i ArBeJdsPlAdsen

Belønning

’fAktorer, der Hænger sAMMen Med et udviklende ArBeJde:’

Projektteams
egne løsningsforslag

kommunikation
socialt fællesskab

ros i dagligdagen
fejre succeser
Bonus

kun værdiskabende arbejde
Afklaring af hvem der gør hvad

indføre nye idéer
fælles projekter
flere kompetencer

Medarbejderne
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sPeCifikke 
fAglige

fælles fAglige

Personlige

PlAnlægning

koMMunikA-
tion

vilJe til seJr

serviCe

ProJekter

AnsvArligHed

sAMArBeJde

økonoMi

diAlog værdier

A lA CArtesPACe  
MAnAgeMent

Man lægger stor vægt på undervisning og forøgelse af kompetencerne, såvel de personlige som 

de faglige. Man taler om et ”kompetencehus” for hver medarbejdergruppe, hvor ”huset” opbyg-

ges af en specifik faglig del, en fælles faglig del og en personlig del. De nederste lag er en række 

personlige kompetencer, som man skal besidde uanset ens job i øvrigt. De mellemste lag er 

den fælles faglige del, som er fælles for hele NE. De øverste lag er afhængige af jobfunktion. Et 

eksempel på et kompetencehus er vist ovenfor.

Dette store område i hovedsædet er ændret til et ”Lounge” område, hvor man kan mødes ufor-

melt, man kan spise, der er trådløst netværk og ”touch down” arbejdspladser etc. Alt sammen 

aktiviteter og forhold der er med til at give en bedre udnyttelse af arealerne samt medvirker til 

at skabe værdi og trivsel. Samtidig er man gået bort fra kantinebegrebet og har skabt varierede 

muligheder for medarbejderne – dvs. større brugerværdi og dermed People Support. 

Dette projekt kaldet ”Rum & Adfærd” har vist, at bestemte rum kan påvirke adfærd som f.eks. 

hensyntagen, selvmotivering, selvhåndtering og at arbejde er en aktivitet og ikke et sted. ”Rum 

& Adfærd” version 2 fortsættes, og gennem tæt samarbejde med HR funktionen arbejdes med 

anvendelse, opdeling og indretning af faciliteterne (såvel storrumskontorer som mødefacilite-

ter) i forskellige zoner for møder, fordybelse, teamområder m.v.

Skabelse af merværdi

I det følgende er vist nogle eksempler på skabelse af merværdi for virksomheden og medarbej-

derne.

Den tidligere funktionsopdelte kantinestruktur er erstattet af sammenhængende processer, 

med det formål at give øget medarbejdertilfredshed samt øget værdi for brugerne af kantine-

funktionen. De fire kantineafdelinger blev samlet til en, hvor alle medarbejderne principielt 

deltager i alle funktioner. Endvidere tilknyttes en række støttefunktioner til processen, f.eks. 

procesejere, en faglig coach og en personlig coach. Formålet er at medarbejderne får inspira-

tion og sparring fra kollegerne og lederne og selv deltager i hele processen. 

De synlige resultater af disse ændringer er en øgning af serveringer til hovedsædets medar-

bejdere på ca. 10% – fra 1.600 til 1.750 samt for gæsteservering en øgning med 45%. Graden af 

anvendt økologi er hævet fra 10 til 98%. Alt dette har betydet en fordyrelse på kun 6%.

Kravspecifikationerne hertil er foretaget med udgangspunkt i strategi og brugerværdi, og 

blandt de generelle krav kan nævnes, at indretning og møblering af centrene skal

Understøtte Nykredits image gennem et (dansk) let og lyst design• 

Være forventningsrigtigt i forhold til en virksomhed af Nykredits type• 

Kompetencehuse

Atriet

Kantinen

Inventarudbud
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Skabe trivsel for medarbejderne• 

Sikre valgfrihed og mobilitet• 

Sikre kundedialog• 

Sikre videndeling• 

Tænke maksimal fleksibilitet ind i alle faciliteter• 

Udnytte de lokalemæssige rammer effektivt• 

Erfaringen tilsiger, at levetiden på centermøblerne udgør 8-10 år.

Eksempler på krav til arbejdspladsen er:

Fleksibilitet i opstillingsform• 

Neutral orientering• 

Understøtte teamarbejde, videndeling og dialog• 

Størrelse tilpasset elektronisk dokumenthåndtering• 

Skal kunne rumme de nødvendige tekniske installationer• 

Rengøringsvenligt• 

Miljøvenligt – både materialer og bortskaffelse• 

Lys træsort• 

Kontorarealet på 2. sal er indrettet med et miks af enkeltmandsarbejdspladser, touch-down ar-

bejdspladser og teamarbejdspladser, hvor 3 eller 4 arbejdsstationer er placeret i en cirkel. Hertil 

kommer mødefaciliteter, som f.eks. mødebord til stående møder, afskærmede områder med 

stole til småmøder og læsning, møderum med transparente vægge til kontorarealet. Tillige 

anvendes en måltavle placeret midt i kontorarealet, som viser, hvor langt de enkelte projekter 

er fra at være i mål samt plancher med afdelingsværdier etc. placeret rundt omkring i kontor-

arealet og mødefaciliteterne.

Der er etableret en webshop, som er udarbejdet for de 3-400 indkøbsansvarlige, som herved har 

fået et forenklet og forbedret værktøj. Endvidere kan det udnyttes af samtlige medarbejdere til 

personaleindkøb, f.eks. er der store rabatter på skjorter – man bestiller via webshoppen, betaler 

med sit eget dankort, og varen leveres 2-3 dage senere på ens arbejdsplads. Man kan se varerne 

på nettet, der fungerer som katalog. Dette er en stor succes og meget populær. Konceptet er 

solgt til bl.a. Jyske Bank, som betaler for ydelsen, og som medvirker til at skabe bedre aftaler ved 

større volumen. Men aftaler varetages af Nykredit.

De mange kunstværker, der indgår i hovedsædet, er en del af det miljø og trivsel der tilstræbes 

og som viser en organisation, der signalerer god smag, soliditet og omsorg for medarbejdere 

og gæster.

Kilder 

Materiale modtaget fra Preben Gramstrup den 23. maj 2007• 

Samtale med Ejendomsdirektør Preben Gramstrup og General Facility Manager Hans Jørn • 

Kristiansen, den 14. juni 2007 og 1. august 2007.

www.nykredit.dk• 

Supplerende materiale modtaget fra Hans Jørn Kristiansen den 29. juni 2007.• 

Artikel i FMnyt, februar 2007, DFM-netværk.•  

Webshop

Kunst
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4.3 sTaTslige ejendomsadminisTraTioner

Dette tema indeholder cases om

SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen), der i forlængelse af reformen af Statens Ejendomsadmi-• 

nistration har gennemført en hastig udvikling som statens FM-er

Senatets Ejendomme i Finland der er i gang med transformation fra en statslig ejendoms-• 

administration til en serviceorganisation 

4.3.1 slots- og ejenDoMsstyrelsen soM statens Facility Manager

Baggrund

Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) er en styrelse under Finansministeriet og fungerer som en 

landsdækkende statslig ejendomsvirksomhed. Styrelsens hovedopgaver er at forsyne staten 

med fremtidssikrede kontorarbejdspladser samt at bevare og nyttiggøre kulturhistoriske slotte 

og haver i dag og i fremtiden.

CAse-oBJekt

virksomhed: slots- og ejendomsstyrelsen (ses)

land: danmark

kernevirksomhed:  den danske statsadministration

supportfunktion: statslig ejendomsvirksomhed

tema: fM koncepter

emne: statslige ejendomsadministrationer

Best Practice aspekt: offensiv offentlig udviklingsproces

søgeord:  ejendomsstrategi, outsourcing, bestiller/udfører, fælles mål, indkøbs- og 

leverandørpolitik

læringsPunkter:

seA-reformens incitamenter med huslejebetaling og præcisering af lejer- og ejerroller virker: le-•	

jerne fokuserer på arealforbrug og ejere på at effektivisere driften.

Behovene for kontorlokaler ændrer sig med større hastighed som følge af hyppige organisations-•	

ændringer og øget behov for tværgående samarbejde og flere projekter, hvilket stiller krav om 

stor fleksibilitet i indretningsmulighederne.

samarbejde mellem indkøbere og leverandører skal baseres på en klar kontrakt samt fælles mål, •	

klare succeskriterier og gensidig tillid.

nøglen til succes på udliciteringsområdet er at befinde sig i en fortsat udviklingsproces, hvor or-•	

ganisationen ændres i takt med stigende grad af udlicitering.

i forhold til den producerende virksomhed stiller udviklingen løbende krav om nye funktioner og •	

kompetencer i organisationen i form af kundekoordinatorer, bredt kvalificerede facility Managers 

og indkøbere.
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Styrelsens hovedopgaver er grundlæggende de samme, men styrelsens vilkår og måde at vare-

tage opgaverne på ændrede sig væsentligt med reformen af Statens Ejendoms- og Byggeadmini-

stration, der trådte i kraft pr. 1. januar 2001 – den såkaldte SEA-reform, som omtales nærmere 

nedenfor.

Denne case omhandler de overordnede strategier og metoder, som SES har benyttet sig af siden 

SEA-reformen, og den udviklingsproces styrelsen er inde i. Casen omhandler primært kontore-

jendomsvirksomheden og ikke den kulturhistoriske side af styrelsens virksomhed. Dog omtales 

udlicitering af den kulturhistoriske havedrift.

Kerne- og supportvirksomhed

SES er som ejendoms- og FM-virksomhed en decideret supportvirksomhed, der fungerer som 

udlejer og stiller kontorlokaler til rådighed for lejerne, som omfatter statslige departementer 

og styrelser o.l. Tidligere lå hovedvægten på centraladministrationen, men aktiviteter i provin-

sen har får væsentligt større omfang ved overtagelse af alle Domstolsstyrelsens ejendomme pr. 

1. januar 2005 og Politiets ejendomme pr. 1. januar 2007.

SES opfatter sig selv som en af statens Facility Managers. Denne rolle blev præciseret ved SEA-

reformen, som indeholdt følgende hovedprincipper:

Statens lokalepolitik åbnes for en højere grad af markedsorientering• 

Huslejebetaling og frit leverandørvalg for lokaler til statslig brug indføres som hovedregel• 

Varetagelse af ejerrollen for statslige ejendomme og byggeri til udlejning organiseres sær-• 

skilt

Den politiske styring af statens ejendoms- og byggeadministration fastholdes gennem re-• 

sultatkontrakter og forelæggelse af større investeringsbeslutninger.

Det centrale i reformen var indførelse af husleje, som fuldt ud afspejler statens omkostninger 

ved at stille lokaler til rådighed for løsning af statens opgaver, og som bidrager til at forbedre 

det politiske beslutningsgrundlag og nedbringer risikoen for overskridelser i tid og penge for 

statslige byggeprojekter.

SEA-reformen medførte, at SES og SFOU (Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger under 

Videnskabsministeriet) fik status som ejervirksomheder. I forlængelse af reformen har SES over-

taget ejerskabet af en række ejendomme, som anvendes af forskellige statslige departementer 

og styrelser, der herefter bor til leje. SES har efter overtagelsen fået muligheder for at belåne 

ejendommene, herunder optage lån til moderniseringer mod at renten finansieres over lejen. 

Dette gøres i form af lån i Nationalbanken.

SES forpligter sig til at foretage genopretning af ejendomme med et vedligeholdsmæssigt efter-

slæb inden 4 år efter overtagelsen og desuden løbende gennemføre planlagt udvendigt vedlige-

hold i henhold til et rullende 10-årsbudget. I huslejerne indgår henlæggelser til udskiftninger 

af bygningstekniske anlæg i henhold til en almindelig markedsmodel.

fACts oM slots- og eJendoMsstyrelsen

reference: styrelse under finansministeriet 

kontorejendomme: 700.000 m2 til en værdi af 6 mia. kr.

kontorlejemål: 480.000 m2

slotte: 300.000 m2

Parker og haver: 500 ha

Web-adresse: www.ses.dk
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Porteføljestrategi

SES’ strategi for udvikling af ejendomsporteføljen er baseret på overordnede statslige hensyn, 

forventninger til brugernes behov og opfyldelse af økonomiske målsætninger. Ud fra en analyse 

af statsadministrationens udvikling ser SES følgende tendenser af betydning for lokalebeho-

vet:

Hyppigere og hurtigere organisationsændringer• 

Færre men større enheder• 

Flere tværgående aktiviteter• 

Centraliserede og projektorienterede arbejdsformer• 

På den baggrund vurderer SES, at den strategiske løsning vil være at etablere fleksible lokaler 

i knudepunkter, hvor knudepunkter består af velbeliggende ejendomme med store, fleksible 

kontorarealer, hvor flere organisatoriske enheder kan samles og udnytte fælles faciliteter og 

bufferzoner. 

Dette forventes at blive en vigtig løsningsmodel til brug i forbindelse med de statslige følgevirk-

ninger af kommunalreformen rundt i landet, hvor bl.a. de hidtidige amtsgårde kunne ændres 

til at fungere som sådanne knudepunkter. SES skal stå for at koordinere de mange statslige loka-

ledispositioner, som kommunalreformen afføder landet over. Målet er så vidt muligt at undgå 

unødvendige merudgifter til øget arealforbrug samt at undgå større nybyggeri og utilsigtet 

forhøjelse af kvalitetsstandarden.

 

For at skabe overblik over ejendomssituationen har SES på internettet etableret ”Den statslige 

ejendomsbørs”. Statsinstitutionerne skal melde deres ændrede lokalebehov ind til denne ejen-

domsbørs, hvor de også kan se, om der er ledige statslige ejendomme i det område, som de skal 

flytte til. De konkrete dispositioner foretages i et samarbejde mellem statsinstitutionerne og 

SES.

Fra producerende til indkøbende organisation

Samtidig med SEA-reformens ikrafttræden fastsatte SES mål for udlicitering af interne drifts-

funktioner. I første omgang gennemførtes frasalg af afdelinger for vagt, rengøring, teknik og 

sikring, idet disse afdelinger ikke alene var interne leverandører men også leverede til en række 

andre institutioner. Senere fulgte udlicitering af driften af parker og haver samt af diverse ser-

vicefunktioner. 

SES’ erfaringer med gennemførelse af udlicitering og brug af eksterne leverandører er, at det 

er vigtigt med et klart kontraktgrundlag samt at opbygge fælles mål og klare succeskriterier 

for leverandører. Det gøres bl.a. ved formulering af SLA-er og KPI-er for de enkelte ydelser. SES 

lægger endvidere vægt på at formulere fælles udviklingskrav for leverandørernes ydelser. So-

ciale klausuler og regler, som sikrer tryghed for virksomhedsoverdragne medarbejdere, indgår 

i aftaler med leverandører. Kvalitetsstyring foretages hovedsageligt digitalt, og der fokuseres i 

høj grad på kundetilfredshed.

Som eksempel på formulering af krav til ydelserne vises nedenfor en beskrivelse af krav til en 

græsplæne (brugsplæne), en specificering af kravene i tilstandskrav og udførelseskrav samt et 

kontrolskema, der specificerer kontrolperiode, kvalitetskrav, målemetode, tilstands- eller udfø-

relseskrav (T/U), kontrolfrekvens, antal målinger og acceptkriterier. 
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Omfanget af udbyders kontrol og leverandørens egenkontrol varierer i takt med erfaringerne 

med samarbejdet og den gensidige tillid. Målsætningen er, at det meste af kontrollen gennem-

føres som egenkontrol.

Det er meget vigtigt at opbygge en gensidig tillid mellem udbyder og leverandør. I forbindelse 

med kontraktens indgåelse udarbejdes en fælles erklæring om en åben dialog, og der etableres 

så vidt muligt en fælles vilje til at etablere et godt samarbejde. Der afholdes periodiske møder 

med hver leverandør til løbende opfølgning og årlige møder til overordnet opfølgning og audi-

tering. Der udarbejdes endvidere for hver leverandør uddannelsesplaner i fællesskab. I kontrak-

terne med leverandørerne indgår et bodssystem, der kan anvendes hvis leverandøren ikke lever 

op til aftalen, og der arbejdes med udformning af et bonussystem. 

SES har opnået relativt høje besparelser ved udliciteringer. F.eks. blev budgettet for havedrift 

reduceret fra 30 mio. kr. i 1999 til 23 mio. kr. i 2004. Det svarer i prisniveau 1999 til en reduk-

tion på 25%. Det er imidlertid usikkert, om disse høje besparelser kan opretholdes. Erfaringer 

fra bl.a. Storbritanien tyder på, at konkurrencen med tiden reduceres i takt med, at mindre 

firmaer bliver opkøbt af større firmaer. Eksempler på udliciteringsgrad for SES i 2004 er vist i 

nedenstående skema.

konTrol pr. delelemenT i perioden 1. april Til 31. december 

kvalitetskrav målemetode T/U kontrol-frekvens antal målinger accept-kriterie

græshøjde, afklip tommestok, feltramme t 6 10 2/10

løv, frugt, sten, grene visuel t 6 2 0/2

Muldvarpe visuel u kontrol/egenkontrol

kantklipning tommestok og retskede u kontrol/egenkontrol

BrugsPlæne

Brugsplæne har stor brugsmæssig værdi, men plænen er også et dekorativt element som store grønne 

flader. ved trægrupper kan græsset være længere end på selve plænen (”græsøer”). kanter er nogen-

lunde rette og præcise. Bare pletter efter slid, ukrudt og spredte løvsamlinger forekommer i mindre 

omfang. vissent afklip og løv forekommer i mindre omfang, men må ikke give skader på plænefladen. 

Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende græsoverfalde.

stAndArd PleJe, tilstAndskrAv (t):

græsset må ikke være højere end 8 cm, dog 10 cm omkring træer og inventar.

klippehøjde 4 cm incl. efterklipning

Afklip må ikke ligge i totter. Maks. 10% i feltramme.

nedfaldne grene over ø 2 cm må ikke henligge i vækstsæson. uden for vækstsæson må grene over ø 5 

cm ikke henligge.

Muldvarpeskud må maks. henligge i 2 uger.

nyskårne kanter må ikke køres ned.

der må ikke forekomme kørespor.

stAndArd PleJe, udførelseskrAv(u):

kantklipning 1 gang i 2. kvartal. Maks. 3 cm afvigelse på 3 meter.

Bekæmpelse af muldvarpe.

opsamling af alt løv to gange i 4. og 1. kvartal. større samlinger, der skader græsset, skal opsamles 

løbende.

retablering efter slidskader samt skader forvoldt af hunde og muldvarper udføres med 

muld og græsfrø.
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Organisationen hos udbydere skal udvikles i takt med stigende udlicitering. Denne sammen-

hæng har SES beskrevet som vist i nedenstående skema. 

Da SES startede udlicitering i større omfang, indførte man en såkaldt BUM-model (model med 

en intern Bestillerfunktion, som indgår aftaler med en Modtager, der skal bruge leverancen, 

og med en intern Udførerfunktion, der skal levere til Modtager). Formålet var at styre interne 

og eksterne driftsfunktioner efter samme gennemskuelige principper. Modellen blev af mange 

medarbejdere omfattet som temmelig bureaukratisk og ikke effektiv. Den interne opfølgning 

er ressourcekrævende ved BUM-modellen, og det er et dårligt signal til medarbejdere, der ople-

ver at rationaliseringer af eget arbejdsområde udløser et uhensigtsmæssigt ressourceforbrug.

I slutningen af 2002 iværksatte SES på den baggrund en revurdering af BUM-modellen, og som 

led heri gennemførte Finansstyrelsens interne revision en totalanalyse. Denne analyse pegede 

på to modeller for den interne drift: Enten at fastholde BUM-modellen og styrke den med nøgle-

talsberegninger og en central indkøbsfunktion eller at afskaffe BUM-modellen samt øge graden 

af udlicitering betydeligt. Samtidig gennemførte Forskningscentret for Skov og Landskab en 

undersøgelse blandt medarbejderne som tydede på, at BUM-modellen i den anvendte form såvel 

som bodssystemet var uegnet til at styre in-house produktion.

SES konkluderede, at BUM-modellen, som havde været uundværlig for igangsættelse af udlicite-

ringen, havde overlevet sig selv. Man besluttede at gennemføre en højere grad af udlicitering af 

driften, at afbureaukratisere de interne arbejdsgange med mindre hierarki og øget medbestem-

melse samt styrke indkøbsfunktionen, bl.a. med formulering af en samlet indkøbs- og leveran-

dørpolitik som omtales nedenfor. 

Til erstatning for den tidligere interne referencedrift, der i starten af udliciteringsprocessen 

havde omfattet interne kontrolbud, blev princippet om kompetencedrift indført. Dermed me-

nes en intern drift, der er skåret ind til benet og alene fastholder de mest avancerede og fagligt 

ydelse UdliciTeringsgrad omsæTning

vagt, sikring og museumsopsyn 33% 20 mio. kr

rengøring 50% 4 mio. kr

teknisk drift og sikring 98% 35 mio. kr

Havedrift 80% 30 mio. kr

Bygge- og anlægsopgaver 100% 250 mio. kr

rådgivningsydelser 100% 25 mio. kr

telefoni 98% 30 mio. kr

leje 100% 400 mio. kr

UdliciTeringsgrad ingen UdliciTering ca. 60% UdliciTering > 60% UdliciTering

driftsform Almindelig drift referencedrift kompetencedrift

 (intern produktion) (interne kontrolbud) (ingen kontrolbud)

økonomistyring Bevillingsstyring intern handel Bevillingsstyring

organisering styring og drift i  styring og drift adskilt ny organisation med styring 

 samme enhed (BuM-model) og drift integreret

formål sikrer kontinuitet og  sikrer gennemskuelighed sikrer indkøbsekspertise og 

 faglighed og ligestilling af intern og  uerstattelige kompetencer 

  ekstern drift  
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krævende opgaver, mens alle ”jordnære” opgaver udliciteres. Dermed sikres, at de kompetencer, 

der ikke umiddelbart er tilgængelige på det eksterne marked, fastholdes samtidig med, at man 

bibeholder et nødvendigt minimum af fagligt højt kvalificerede medarbejdere til at sikre kon-

tinuitet og følge op på de eksterne leverandørers indsats.

 

Til at illustrere SES’s kompetencer og relationerne mellem SES og henholdsvis kunder/brugere 

og leverandører har SES opstillet trekantsmodellen vist nedenfor. Kernekompetencerne for SES 

ligger således inden for økonomi, jura og en række specifikke fagkompetencer, og relationerne 

er karakteriseret ved, at SES har kontakter både med kunder/brugere og med leverandører, 

mens leverancer fra leverandørerne sker direkte til kunder/brugere under SES’s ansvar. 

kunde/Bruger

leverAndører

overordnet 
leveranceansvar

kontrakt

kunde-bruger-
behov

Betaling

kontrakt

Betaling

feed back

leverancefeed back

Jura

fagkompetence økonomi

ses

Indkøbs- og leverandørpolitik

I udviklingen af SES fra en producerende til en indkøbende organisation har man fokuseret på 

at udvikle en fælles indkøbs- og leverandørpolitik, som gælder for alle indkøb i SES. Et led heri 

har været udarbejdelse af indkøbsstrategier for følgende hovedområder:

Køb og leje af fast ejendomme• 

Køb af bygge- og anlægsarbejder og ejendomsdriftsopgaver• 

Køb af varer og tjenesteydelser til SES internt• 

Køb af rådgivningsydelser• 

Køb af services (f.eks. forsyning og Statens Telefoni)• 

I indkøbs- og leverandørpolitikken indgår som grundlæggende målsætninger, at udbudsform 

og samarbejdsform med leverandøren vælges bevidst, kritisk og tilpasset den konkrete situa-

tion med udgangspunkt i standardiserede, afprøvede modeller. Udgangspunktet skal være kun-

dernes/brugernes behov, og aftaler skal være økonomisk fordelagtige i et totaløkonomisk og 

helhedsorienteret perspektiv. Der skal foreligge et klart, éntydigt, detaljeret og gennemarbej-

det aftalegrundlag, men tillige en samarbejdsaftale baseret på gensidig tillid og åbenhed med 

stadig kommunikation og dialog ud fra respekt for hinandens succeskriterier og med fælles 

mål og værdier i et effektivt samarbejde.

SES lægger imidlertid tillige vægt på at udvikle og afprøve nye udbuds- og samarbejdsmodeller, 

hvor der er fokus på samlede indkøb over tid og på tværs af ejendomme og fag samt incita-

mentsstrukturer og offentlig-privat samarbejde, herunder OPP.
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Erfaringer og udfordringer

SES’ erfaring er, at intentionerne med SEA-reformens incitamentsstruktur virker, idet lejere 

fokuserer på deres arealforbrug, mens ejer har fokus på effektiv drift. SES har opnået en høj 

og stigende kundetilfredshed, og man har opnået nøgletal for ejendomsdriften, som kan måle 

sig med relevante benchmarks. Standarden på bygningernes vedligehold er blevet løftet, og der 

er opnået en bedre arealudnyttelse. Samlet set er der blevet opbygget en mere professionel og 

bedre tilpasset driftsorganisation.

Derudover har udviklingen medført, at der er opstået behov for nye funktioner og kompetencer 

i organisationen i form af kundekoordinatorer, bredt kvalificerede Facility Managers og indkø-

bere.

Imidlertid er der stadig en række udfordringer, som SES skal arbejde videre med i de kom-

mende år. Det gælder først og fremmest at håndtere væksten i form af de nye ejendomme fra 

bl.a. Politiet med langt større portefølje uden for Københavnsområdet end hidtil. Der vil fortsat 

være behov for omkostningsreduktioner og tilpasning af produktsammensætningen. Blandt 

udviklingsområderne vil være nye udbuds- og samarbejdsmodeller, øget digitalisering af pro-

cesserne, nedbringelse af styringsomkostningerne for udliciterede opgaver og uddannelse af 

bredt kvalificerede Facility Managers.  

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra driftschef Erik Als og kunde-og 

udlejningschef Gyrithe Saltorp, SES ved møde den 19. januar 2006 og efterfølgende korrespon-

dance samt nedenstående referencer.

Als, Erik (2004): Leverandørstyring af facilities services. Indlæg på Euroforums konference på Mar-

riott Hotel den 2. december 2004.

Als, Erik (2005): Erfaringer med frasalget af SES’ Driftsafdelinger. Indlæg på DFM’s konference på 

Nyborg Strand den 28. januar 2005 – findes på www.dfm-net.d.

Als, Erik (2005): Slots- og Ejendomsstyrelsens erfaringer med Facilities Management. Indlæg på seminar 

hos Dansk Standard den 12. oktober 2005.

Finansministeriet (1999): Statens ejendoms- og byggeadministration. Oplæg til SEA-reformen udgivet 

af Finansministeriet, 16. august 1999 – findes på www.ses.dk.

Jarlov, Carsten (2002): Porteføljestrategi i SES. Indlæg på DFM’s konference på Kolding Fjord, ja-

nuar 2002 – findes på www.dfm-net.dk.

Jarlov, Carsten (2005): FM i staten og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indlæg på DFM’s konference på 

Nyborg Strand den 28. januar 2005 – findes på www.dfm-net.dk.

Jarlov, Carsten og Henriksen, Pernille Bastrup (2004): Organisation og udlicitering – en beretning om 

udliciteringsprocessernes egendynamik. Artikel – findes på www.ses.dk.

Kragelund, Poul (2005): Referat af DFM’s konference på Hindsgavl. Januar 2001. www.dfm-net.dk.

Slots- og Ejendomsstyrelsen (2005): Ejendomsadministration indenfor fødevareområdet i Familie- og 

Forbrugerministeriets regi. Notat af 20.04.2005 modtaget fra SES.

Slots- og Ejendomsstyrelsen: Diverse information på www.ses.dk.
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4.3.2 oMDannelse aF senatets ejenDoMMe til en service organisation

Baggrund

Den største ændring i nyere tid i ledelsen af de finske statsejede ejendomme fandt sted i 1995, 

hvor de fleste ejendomme blev placeret i en ny statslig ejendomsstyrelse stiftet som en halv-

privat virksomhed. Tidligere var ejerskabet opdelt under forskellige ministerier eller statslige 

institutioner, der brugte bygningerne. Styrelsen blev ændret til en regerings-ejet virksomhed 

i 1999, og i 2001 blev den til Senatets Ejendomme (SE) – en halvprivat ejendomsvirksomhed 

under det finske Finansministerium.

I løbet af denne periode har ledelsen af den finske stats ejendomsportefølje ændret sig til at 

blive en del af en professionel ledet organisation med klar defineret mission, vision og vær-

dier såvel som en overordnet strategi om at omdanne virksomheden til en serviceorganisation. 

Denne case beskriver den nuværende situation for finske statsejendomme og de strategier, der 

er udviklet til at hamle op med udfordringerne med at støtte brugerorganisationerne og opnå 

de definerede mål. Casen vil også beskrive, hvordan SE har udviklet netværksstrukturer sam-

men med serviceleverandører, og hvordan SE arbejder med at udvikle arbejdspladsstrategier og 

løsninger til brugerne i statsadministrationen. 

CAse-oBJekt

virksomhed: senatets ejendomme (senaatti kiinteistöt)        

land: finland

kernevirksomhed: den finske statsadministration

supportfunktion: statslig ejendomsvirksomhed

tema: fM koncepter

emne: statslige ejendomsadministrationer

Best practice aspekt: omdannelse til en service organisation

søgeord: ejendomsstrategi, outsourcing, netværk, arbejdspladsindretning

læringsPunkter:

omdannelse af en statsstyrelse til en serviceorganisation kræver et stærkt strategisk fokus og •	

indebærer større ændringer i organisationen

serviceforsyningen sigter på færre kontrakter med total service og etablering af netværksstruktu-•	

rer, der forbinder kunder, købere og serviceleverandører med købere og ejere af bygninger, ved at 

agere som den fokale virksomhed

Arbejdspladserne i statsadministrationen har behov for at blive moderniserede, og det er vigtigt •	

at anvende en strategisk angrebsvinkel i forhold til brugerorganisationens mål, forretningsmeto-

der og faciliteter for at skabe nye arbejdspladsindretninger

fACts oM senAtets eJendoMMe (se)

ejer: den finske stat

reference: det finske finansministerium

Bygninger: 11.300 bygninger

Areal: 8,1 million m2 udlejnings etageareal

ejendomsværdi: euro 5,5 milliarder

udlejningsindtægt: euro 552 millioner årligt

investeringer: euro 355 millioner årligt

Personale: 271

Hjemmeside: www.senaatti.fi
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Budget-
forhandlinger

rent agreement

lovgivningfinlAnds PArlAMent

regeringen

finAnsMinisteriet
ejer

senAtets eJendoMMe

statens ejendomsbesiddelser
lokaleforsyning

Ministerier -> kontorer,  
institutioner

kunder af senatets ejendomme

Kerne- og supportfunktion

Forholdet mellem SE, Finansministeriet og de forskellige ministerier og institutioner er illustre-

ret ovenfor. SE kan betragtes som en supportfunktion, der understøtter statsinstitutionerne ved 

at forsyne dem med lokaler etc. baseret på specifikke udlejningsaftaler. Finansministeriet kan 

håndhæve regeringens politik i statsinstitutionerne ved budgetforhandlinger, men har også en 

direkte ledelseskontrol over SE. 

SE har ansvaret for næsten alle statsejede ejendomme i Finland. En undtagelse er parlaments-

bygningen og præsidentens bolig, som ejes og ledes af en speciel stiftelse. En anden undtagelse 

er, at det nationale museumsstyrelse ejer og har ansvaret for et antal museumsbygninger. 

SE er involveret i en række nye byggeprojekter, bl.a. en ny koncertsal i Helsingfors sammen 

med YLE (det finske radio/TV-selskab). SE fokuserer dog stærkt på at renovere bygninger, der har 

brug for en opgradering i stedet for at bygge nye faciliteter, og i nogle tilfælde har SE besluttet 

at nedrive bygninger i provinsen på grund af manglende lokalebehov. 

Senatets Ejendommes organisation

SE’s opgave: Vi er igangsættere – Baseret på vore regeringskunders forventninger og skiftende ejendoms-

behov forsyner vi dem med kvalitetsprægede arbejdsmiljøer, og visionen er: Vi holder vore løfter – Vores 

avancerede ejendoms- og serviceløsninger opbygger tillid og kundetilfredshed.

Organisationens værdier er: Som medlem af de ansatte i Senatet er jeg:

Troværdig og ansvarlig• 

Serviceminded• 

Innovativ og stræber efter kontinuerlig forbedring• 

 

SE ledes af en administrerende direktør. Organisationen er for størstedelens vedkommende ba-

seret på en matrix struktur opdelt i 5 nationale divisioner med forskellige typer lokaliteter: 

Universitet, Kontor, Specielle (kulturelle bygninger, fængsler, laboratorier etc.), Forsvar og Ud-

vikling (leasing og salg af rømmede bygninger); og 3 regionale områder: Syd, Central og Nord 

og Øst Finland. Dette er illustreret i nedenstående diagram.
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AdMinistrerende direktør

regioner

regioner

regioner

Personer

Personer

Personer

koMMunikAtionintern Auditering

Human resource og 
udvikling 

økonomiledelse

forretningsudvikling

ikt-services

investeringer

sydfinland  
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Den overordnede strategi i omdannelsen af SE til en serviceorganisation blev i perioden 

2004-2007 suppleret med følgende strategier:

Kontrolleret udvidelse af servicetilbudene• 

Netværksbaseret forretningsmodel• 

Grundlæggende ændring af faglighed og viden• 

Social ansvarlig forretningsdrift• 

Senatets Ejendommes serviceleverancer

I forhold til kontorer har kunderne siden 1995 frit kunnet vælge mellem SE’s kontorer og det 

private kontormarked. SE oplever en stærk konkurrence fra private erhvervsparker på nogle 

områder. Lejen af SE’s bygninger er baseret på markedsprisen for almindeligt anvendelige byg-

ninger, hvor markedsprisen kan fastsættes. For nogle specialiserede bygninger er lejen omkost-

ningsbaseret. Kravet til udbytte er 6-8,5% af ejendommens faste værdi.

SE udlejer lokaler og sørger for service svarende til private bygningsejere. Dette betyder, at 

SE er ansvarlig for ekstern vedligehold, almindelig bygningsdrift og rengøring udvendig og af 

fællesarealer. Omkostningerne for disse services er ca. Eur 25 millioner pr. år. Andre services i 

forbindelse med de udlejede arealer er principielt lejernes ansvar. Dog tilbyder SE at tage sig af 

alle de services, lejerne har brug for, og der er en klar tendens til, at kunderne forlanger totalt 

servicerede lejemål.

Siden 1995 har de fleste servicefunktioner været outsourcede til private leverandører. I 2006 

var der kun 50 ejendomsinspektører rundt om i Finland, der var direkte ansat. Ejendomsin-

spektørerne har ansvar for det daglige opsyn med bygningerne med kontakt til både kunder og 

eksterne serviceleverandører engageret af SE. Vedligehold udføres baseret på tilstandsrapporter 

og vedligeholdsplaner udarbejdet af private rådgivere sammen med SE’s ejendomsinspektører. 

Den almindelige kontakt med kunderne er placeret hos 25 key account managers i SE. Tilveje-

bringelse af services er de regionale kontorers ansvar. 
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Netværker

SE er involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter. Nogle af dem er blevet udarbej-

det i samarbejde med universitetsforskere og har involveret teoretiske og empiriske netværks-

studier i service leverancer. Et resultat er udviklingen af en netværksmodel for mulige fremti-

dige indbyrdes forhold mellem kunder (brugere af bygninger), firmaet, som køber bygningen 

(bygningsejeren) og et antal facilities serviceleverandører som vist i nedenstående figur. Det 

købende firma agerer i netværket som et fokalt firma, og SE satser på at blive et fokalt firma i 

en række netværk.

Som en start på at udvikle sådanne service netværker har SE for nylig lavet en større kontrakt 

om total service, der involverer et netværk med en gruppe private service leverandører. Dette 

har resulteret i en fælles kontrakt mellem 8 private virksomheder organiseret som 6 partnere, 

der har et fælles ansvar for 80% af al SE’s vedligehold i en 4-årig periode. Målet er at reducere 

transaktionsomkostningerne og forbedre service leverancen. Det er imidlertid et større eksperi-

ment, fordi den almindelige erfaring i SE er, at det kan være meget vanskeligt at bygge på tillid 

til serviceleverandører, eftersom moralen ofte ikke er særlig høj.

service- 
leverandør A

service-
leverandør B

service-
leverandør  C

fokAlt firMA

service-
leverandør d

kunder
(BygningsBrugere)

ArBeJdsPlAds  
serviCe netværk

køBerfirMA
(BygningseJer)

fACilities serviCe
leverAndører

Brugerinteresse – Blød fM eJerinteresse – Hård fM

I øjeblikket gennemfører SE nogle udviklingsprojekter, der sigter mod at forbedre og under-

støtte netværkssamarbejdet, f.eks. projekter om netværksledelse og ICT-support af netværk.

Arbejdspladsudvikling 

Et af de områder, hvor SE har opbygget stor ekspertise og erfaring er arbejdspladsudvikling i 

statsadministrationen. Den interne ekspertise er begrænset til kun 2 specialister, men SE arbej-

der sammen med private arkitekter som rådgiver i arbejdspladsudvikling i specifikke projekter, 

hvoraf der sommeren 2006 var gennemført omkring.15, og 10 var stadig under udarbejdelse. De 

fleste projekter har handlet om kontorlokaler, men antallet af projekter i universitetssektoren 

vokser kraftigt.

Baggrunden for denne udvikling er et stigende pres på statsadministrationen for at moder-

nisere deres kontorområder for at øge arealudnyttelsen og udforme arbejdspladserne, så de i 

højere grad understøtter organisationens behov. Finansministeriet har indledt et produktivi-
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tetsprogram med det mål at spare 25% på indkøb i alle regeringens administra-tive afdelinger. 

Samtidig forventes det, at ca. 35.000 tjenestemænd går på pension i perioden fra 2006 til 2010. 

Grundet produktivitetsforøgelser vil kun nogle af de fratrædendes stillinger blive genbesat. 

Der foreligger et overslag på 26.000 genbesættelser, men antallet afhænger af den politiske 

udvikling og statsorganisationernes evne til at tiltrække nyt personale fra den ”forkælede gene-

ration” i tilstrækkeligt omfang.   

Derfor er et af kravene til arbejdspladsudvikling at gøre kontormiljøet attraktivt for at kunne 

nyansætte medarbejdere og fastholde dem. Et andet krav er at tilpasse indretningen til teknolo-

giændringerne og arbejdsprocesserne. Regeringskontorer er i denne sammenhæng sammenlig-

nelige med banker og forsikringsselskaber med udvikling i retning mod help-desks, centralise-

ring og web-baserede services. Også mobilt og distancearbejde kan blive relevant for visse typer 

jobs i statsorganisationerne. Som en del af moderniseringen bliver mange statsorganisationer 

mere og mere opmærksomme på behovet for et forbedret image ude i befolkningen, og nogle 

organisationer bruger projekter med flytning og arbejdspladsudvikling til at opbygge et slags 

korporativt brand. 

Den traditionelle metode til arbejdsplads planlægning er en programmeringsproces med en be-

hovsanalyse baseret på nuværende aktiviteter og faciliteter, og resultatet er et lokale program, 

kvalitetsspecifikationer og anslåede omkostninger. Dette gælder dybest set planlægnings- og 

byggeprojektet. I den strategiske arbejdspladsmetode bliver kundens arbejde og faciliteter vur-

deret med det formål at supportere kundens strategi, inklusive organisatorisk udvikling, ny 

teknologi og forandringsledelse. Resultatet er en læringsproces for hele organisationen med 

introduktion af nye arbejdsmetoder så vel som bæredygtige løsninger og faciliteter for både 

kunde og ejer af ejendommen.

Arbejdsprocessen starter som regel med interviews med topledelsen om strategien, visionen og 

organisationens værdier så vel som fremtidige udfordringer og mål. Efter disse interviews føl-

ger en analyse af nuværende situation i organisationen med forskellige metoder såsom besigti-

gelse, interviews og observationer. Derefter følger et antal workshops med slutbrugere, hvor de 

fremtidige arbejdsprocesser diskuteres, og hvor nye modeller for indretning af arbejdspladser 

for at tilgodese skiftende behov udvikles i en gruppebaseret proces.

Skattekontoret i Lappeenranta

Det seneste eksempel på SE’s projekter om arbejdspladsudvikling er skattekontoret i Lappe-

enranta, som er placeret i den centrale region tæt på den russiske grænse. Udgangspunktet 

var en utilfreds kunde, der ønskede at forlade sit lejede kontor – en typisk kontorbygning fra 

1970’erne, ejet af SE – grundet gammeldags faciliteter og mistanke om problemer med indekli-

maet. Det lykkedes i stedet for SE at overtale skattekontoret til at deltage i et større projekt, der 

omfattede renovering af bygningen og en arbejdspladsudviklingsproces. Målet blev defineret 

meget ambitiøst som ”Det bedste skattekontor i Finland”. Udfordringerne for skattekontoret 

blev defineret som et behov for stor organisationsforandring, ændringer i arbejdsstyrken, æn-

dringer i kundeservicemodellen og ændringer af arbejdet som følge af indførelse af elektronisk 

datahåndtering.

Projektet omfattede 70 ansatte på skattekontoret, og planlægningen tog 6 måneder og omfat-

tede følgende elementer og værktøjer:

Topledelse interviews og møder• 

Internetbaseret undersøgelse• 

Personalemøder• 

Workshops• 
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Projekt web sider• 

3D-model for at simulere nye arbejdsformer• 

De efterfølgende faser med indretningsplanlægning og implementering af nye arbejdsmåder 

tog alt i alt 1½ år.

BAgkontor

MøderuM

forkontor

Resultatet af arbejdspladsudviklingen var en ny kontorindretning med en variation af arbejds-

pladsmiljøer som vist ovenfor. Den overordnede indretning medførte en opdeling mellem for-

kontor og bagkontor af sikkerhedsmæssige årsager. Forkontoret består af et åbent miljø, hvor 

borgerne kommer og starter med at tale med en receptionist om deres behov. Der er et vente-

areal for borgerne med mulighed for at komme på Internettet via PC’er, og mellem forkontoret 

og bagkontoret er der et antal små møderum. Her kan borgere med behov for personlig konsul-

tation med en skatterådgiver inviteres ind til et møde. Bagkontoret er udelukkende beregnet til 

personalet. Det er et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, som indbyder til samarbejde, videndeling 

og mentoring. 

Projektet har vist sig at være en succes med entusiastiske medarbejdere og ledere. Dette er 

dokumenteret i form af en Post Occupancy Evaluation (POE), der sammenligner medarbejder-

nes tilfredshed med det nye og det gamle kontormiljø. Hovedresultatet er vist i nedenstående 

diagram. Arealudnyttelsen er reduceret fra 27 til 21 m2 pr. person og det totale arealbehov er re-

duceret fra 1.900 til 1.500 m2, hvilket svarer til godt 20%, og det har medført en årlig besparelse 

på Eur 60.000. Produktiviteten er øget på grund af forbedret indbyrdes placering af funktioner 

i forhold til samarbejdsrelationerne, og det nye bagkontormiljø har et antal multianvendelige 

områder og et ”break-out” (pause) område kaldet ”Oasen”, der understøtter uformel interak-

tion. Og allermest betydningsfuldt, så har forandringerne ført til en forbedret kvalitet i kunde-

service.

Projektet i Lappeenranta anses for at være et pilotprojekt, og baseret på disse erfaringer har 

den nationale skatteforvaltning indgået en partnerskabsaftale med Senatets Ejendomme i 2006 

med det formål at udarbejde en arbejdspladsstrategi og et koncept i løbet af 2007.
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lokalerne som helhed

Januar 2005 oplevelse af gamle lokaler

May 2006 oplevelse af nye lokaler

kundeservice egne individuelle  

muligheder for at arbejde

karakterer

BrugertilfredsHedsundersøgelse, MAJ 2006

oplevelse før indflytning vs. oplevelse efter indflytning
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4.4 kommUnale fm-organisaTioner

Dette tema indeholder cases om:

Københavns Ejendomme, der blev etableret som kommunalt ejendomsselskab pr. 1. januar • 

2006 og arbejder med ambitiøse planer for organisationens udvikling

Serviceforvaltningen i Malmø Kommune, der blev etableret i 1996 og har gennemført en • 

imponerende udvikling af servicekultur og et helhedsorienteret kundefokus

4.4.1 køBenhavns ejenDoMMe – Fra vicevært til innovator

Baggrund

Indtil udgangen af 2005 var der i Københavns Kommune 7 forvaltninger – og tillige 7 ejendom-

senheder. De havde alle forskellige mål og strategier, forskellige prioriteringer og indsatsområ-

der samt forskellige planlægningsmetoder og –perioder. Hertil kom at de havde en forskellig 

organisering af vedligehold og forskellige begreber og terminologi. Hver ejendomsenhed mente 

at gøre det rigtige på den rigtige måde, hvorfor der var et mangelfuldt samlet overblik over 

ejendomsporteføljens vedligeholdstilstand og ringe muligheder for en samlet prioritering og 

udpegning af indsatsområder

CAse-oBJekt 

virksomhed: københavns ejendomme under københavns kommune. 

land: danmark

kernevirksomhed:  offentlig kommunal virksomhed

supportfunktion: fælles ejendomsenhed under kultur- og fritidsforvaltningen

tema: fM koncepter

emne: kommunale fM-organisationer

Best Practice aspekt: strategisk udvikling af en offentlig fM-funktion

søgeord: strategisk udvikling, udviklingstrappe, innovation, vedligehold,

 kommune

læringsPunkter 

det er vigtigt at flytte fokus fra bygninger til mennesker•	

kundeorientering er nødvendig men samtidig skal man undgå forventningsfælden med at op-•	

bygge urealistiske forventninger hos kunderne

digitalisering i bred forstand er en forudsætning for at skabe et samlet overblik•	

Bygningssyn er en forudsætning for at skabe overblik over ejendomsporteføljens tilstand og •	

grundlag for prioritering

der kan opnås meget betydelige fordele ved at tilrettelægge udbud og samarbejde, så leverandø-•	

rerne kan udnytte deres produktionsapparat optimalt.

omgivelserne har indflydelse på vores humør – vores humør har indflydelse på vores resultater•	
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Dette er baggrunden for dannelsen af Københavns Ejendomme (KEjd), som blev etableret pr. 1. 

januar 2006. Arkitekt Karen Mosbech blev ansat som direktør i efteråret 2004 og fra starten blev 

der tilført personale fra de hidtidige forvaltninger, så udover den faglige udfordring med en ny 

organisation, forestod også et vigtigt arbejde med at få medarbejdere med forskellige kulturer 

og arbejdsformer til at samarbejde.

Mission, vision og mål

I forbindelse med etableringen af Københavns Ejendomme blev der fastlagt mission, vision og 

målsætninger for den nye ejendomsenhed. Missionen er at skabe gode fysiske rammer for alle 

kommunens aktiviteter på forretningsvilkår. Visionen beskriver, at man vil være en aktiv og 

professionel sparringspartner på ejendomsområdet i Københavns Kommune.

Formålet med ejendomsenheden er at professionalisere ejendomsområdet og betjene kunder-

ne bedre (billigere) samt at udnytte stordriftsfordelene, skabe mere vedligehold for pengene ved 

at udnytte muligheder for tværgående udbud, opbygning af en ensartet administration og en 

bedre udnyttelse af den faglige ekspertise. Hertil kommer effektivisering af bygge- og anlægs-

opgaverne ved etablering af en bestiller/udfører model. Tillige skabe overblik over kommunens 

ejendomsportefølje, opnå større omkostningsbevidsthed ved etablering af en ny huslejemodel, 

intensiveret udbygning af IT og en ensartet anvendelse af denne samt endelig at oparbejde og 

bevare et overblik over kommunens aktiver.

Man ønsker nytænkning, og kommunens bygninger skal vedligeholdes og udvikles til en mo-

derne hverdag – både som arbejdspladser og som gode steder at være for københavnerne. Mål-

sætningen er at skabe innovative fysiske rammer ved at designe og gennemføre løsninger, der 

passer til menneskers behov og man vil løse opgaverne med fokus på omkostninger for at giver 

kunderne mest for pengene. Derfor vil man medvirke til at flytte fokus fra bygninger til men-

nesker og være drivkraft i udviklingen af nye arbejdspladser og arbejdsmiljøer, der giver medar-

bejderne moderne og tidssvarende rammer for deres daglige opgaveløsning. Bygningsaktivite-

terne (drift, vedligehold, ombygning) skal udformes, så de understøtter bygningens anvendelse 

og dermed de borgere og medarbejdere, der bruger bygningen.

Kundekredsen er bred. Forskelligheden spænder over børnehaver, skoler, plejehjem, bibliote-

ker, administrationsejendomme, klubber, museer, idrætsanlæg og brandstationer. Denne for-

skellighed ses som enestående og betyder at man må være bevidst om, at den opgaveløsning 

man tilbyder, er målrettet til den enkelte kundes behov.

Opgaver

Københavns Ejendomme løser alle typer af opgaver relateret til ejendomsdrift og –administra-

tion, fra helhedsløsninger for hele kommunen til enkelte opgaver. Man tilbyder kunderne spe-

cialister og fagfolk med kompetencer, som sikrer en professionel behandling indenfor byggeri, 

vedligehold, drift, service og jura samt kreative og praktiske indretningsløsninger.

fACts oM køBenHAvns eJendoMMe

reference: Borgmesteren for kultur- og fritidsforvaltningen

Antal indbyggere 500.000

Medarbejdere: 550

ejendomme 790

lejemål 700

selvejende institutioner: 480

idrætsanlæg 52

offentlig vurdering: 14 mia. kr.

salgsværdi vurdering 28 mia. kr.
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Københavns Ejendomme tilbyder følgende ydelser:

Udvikling og innovation: Udvikling af nye udbudsformer og udtænkning af nye former for • 

udnyttelse og brug af bygninger. Hertil kommer udvikling af bedre samarbejdsformer og 

medvirken til fremme af forskning og uddannelse

Byggeri og vedligehold: Samarbejde med kommunens forvaltninger vedrørende behov for • 

fysiske rammer, afholdelse af arkitektkonkurrencer, udarbejdelse af udbudsmateriale og 

gennemførelse af udbud og licitation. Hertil kommer indhentning af byggetilladelser og 

andre godkendelser fra myndighederne, udarbejdelse og styring af byggeprojekter og ende-

lig aflevering af byggeriet til kunden.

Drift af ejendomme: Udlejning og administration af kommunens ejendomme samt admi-• 

nistration af private lejemål. Hertil kommer tilbud om løsning af driftsopgaver som ejen-

domsservice, vicevært, rengøring, postservice, betjentservice, vagt og sikring, kantinedrift, 

telefonomstilling m.v. En del af disse ydelser kan kunderne vælge at bestille hos eksterne 

leverandører. 

 

En stor del af de ejendomme der administreres af KEjd, er nedslidte. Behovet er i 2006 opgjort 

til 1,2 mia.. kr. Det er derfor en særlig udfordring for KEjd at renovere bygningerne. Opgaven 

kræver først og fremmest et samlet overblik over alle vedligeholdsopgaver og en prioritering af 

indsatsen. Hertil kommer at KEjd er placeret under en politisk ledelse, der er i opposition til 

borgerrepræsentationens flertal. 

Det er i starten en stor udfordring at fjerne dispositionsretten over økonomien fra de enkelte 

forvaltninger samt at skulle servicere forvaltninger og personer, som selv tidligere har udført 

arbejdet. 

Blandt de aktuelle udfordringer er desuden at skabe balance mellem faglighed og politik, i 

kundekoordineringen at undgå forventningsfælden med at opbygge urealistiske forventninger, 

at opbygge faglige kompetencer, dvs. professionalisering, at håndtere et ophedet marked og 

manglen på arbejdskraft.

Resultatkontrakt

Den resultatkontrakt, der er indgået med det politiske system, består aktuelt af følgende måle-

punkter:

Standardlejekontrakter på alle ejendomme• 

Ejendomsadministrationssystem implementeret• 

Tomgang max. 5%• 

Kundetilfredshed• 

Dokumenteret effektivisering (vedligehold)• 

30% af porteføljen har en plan på bygningsniveau• 

Serviceaftaler på driftsområdet• 

OPP – analyse af 5 projekter• 

Manual for anlægsprojekter• 

Porteføljestrategien tager udgangspunkt i, at alle bygninger er registreret i IT system (Careta-

ker), hvorefter der udarbejdes en masterplan for de centrale enheder, for lokalcentre og borger-

indgange samt en rækkefølgeplan for idrætsanlæg og investeringsplan for skolerne.

KEjd ser sig selv som en enhed, der skal sikre en helhed i forholdet mellem portefølje, økonomi 

og kunder, som illustreret i nedenstående figur.

Udfordringer

Portefølje
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Portefølje

økonomi kunder

kejd

Københavns Ejendommes overordnede økonomi er fordelt således at Jura og Udlejning har le-

jeindtægter på ca. 1,0 mia. kr. årligt (brutto). Der gennemføres bygge- og anlægsprojekter for 

ca. 500 mio. kr. årligt (2007) og hertil kommer idrætsanlæg for ca. 250 mio. kr. Opretning og 

vedligehold har en ramme for perioden 2007-2009 på ca. 1,3 mia. kr. Rengøring omsætter for 

ca. 50 mio. kr. Driften har en årlig omsætning på ca. 90 mio. kr. Administrationsbudgettet er 

på ca. 70 mio. kr.

Her ønsker man at flytte fokus fra bygninger til kunderne. Der etableres en kundeportal, denne 

implementeres medio 2007. Der arbejdes med ”kundens kunde”, og bestilleren besøges. Vedrø-

rende koordinering af ydelserne vil der blive etableret én indgang. Den opstillede huslejemodel 

forventes accepteret på såvel kort som langt sigt. Det er en udfordring, at kunderne selv har 

lavet det tidligere, som KEjd nu varetager. Hele tiden er det vigtigt at huske, at ejeren er det po-

litiske system, og at økonomiforvaltningen spiller en afgørende rolle i samarbejdet. At opbygge 

KEjd som BRAND starter indefra.

Udviklingen af udbuds- og samarbejdsformer er en løbende proces, hvor der udvikles nye ud-

budsformer tilpasset den enkelte situation, f.eks. enkeltprojekter, klumpudbud, service- og 

driftspartnerskaber samt partnering ved bygge- og renoveringsprojekter. Hertil kommer ram-

meaftaler, OPS-projekter overvejes og endelig gennemføres funktionsudbud og på længere sigt 

udbud med optioner, hvor leverandører får mulighed for forlængelse af kontraktperioder eller 

yderligere byggeopgaver. Der kan opnås meget betydelige både økonomiske og kvalitetsmæs-

sige fordele ved at tilrettelægge udbud og samarbejde på en sådan måde, at leverandørerne kan 

udnytte deres produktionsapparat optimalt.

Organisationen i KEjd

Fra starten af 2006 blev etableret nedenstående organisation. Denne er dog under stadig bear-

bejdning og i foråret 2007 er foretaget et organisatorisk eftersyn, der har resulteret i en ny og 

anderledes organisationsstruktur, baseret på høj grad af specialisering og samarbejde.

Organisationen fra starten i 2006:

ProJekter

distrikt 1
Amager øst
Amager vest

distrikt 2
det centrale byområde
østerbro

distrikt 3
Brønshøj-Husum
Bispebjerg / nørrebro

distrikt 4
vesterbro / kgs. enghave
valby / vanløse

Ju
r

A
 o

g
 u

d
leJn

in
g

v
ed

lig
eH

o
ld

d
r

ift o
g

 ser
v

iC
e

Byg
g

er
i

ø
ko

n
o

M
i

d
ir

ek
tio

n
ssek

r
etA

r
iA

t

Økonomi

Kunder

Udbudsstrategi
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Organisationen forår 2007: 

drift

vedligeHold

Byggeri

rådgivere

entrePrenører
driftsoPerAtører

orgAnisAtion

kunde

Bestiller

Bruger

 

I sammenhæng med organisationsmodellen er fastlagt en styringsmodel, som er illustreret i 

nedenstående figur.

drift

vedligeHold

Byggeri

Budget
resultaterresultater

styringsModel

Princippet i styringsmodellen er, at enheden betegnet ”Vedligehold” skal planlægge alle drifts- 

og vedligeholdsaktiviteter og er budgetansvarlig (intern bestiller) for det samlede vedligeholds-

budget. Dette skal sikre et samlet overblik og et fælles styringsværktøj. 

Enheden betegnet ”Byggeri” (i dag betegnet ”Projekt”) gennemfører projekter og er bud-

getansvarlig for disse. Dette skal sikre, at der fokuseres på at løse opgaverne effektivt og at 

projektledelsesværktøjet udvikles.

Enheden ”Drift” skal udføre daglig drift og akutte opgaver og er budgetansvarlig for disse og 

samtidig brugernes kontaktflade i forhold til daglige opgaver. Dette skal sikre hurtig brugerser-

vice og give ”Vedligehold” ”arbejdsro”.

Enhederne ”Drift” og ”Projekt” skal levere viden om bygningernes tilstand, anvendelse og ud-

formning til ”Vedligehold”. Dette skal sikre, at erfaringer nyttiggøres og opdatering med aktu-

elle data.

KEjd ser digitalisering som en forudsætning for et samlet overblik. Blandt elementerne i digi-

taliseringen er etablering af ejendomsportal, registrering af alle bygninger i et fælles vedlige-

holdssystem, digitale tegninger af ejendomme, udrulning af e-doc (elektronisk dokumenthånd-

tering) samt et fælles ejendomsadministrationssystem.

Bygningssyn er tilsvarende en forudsætning for overblik over ejendommenes tilstand. Formålet 

er at identificere vedligeholdsbehovet, at prioritere opgaverne samt skabe grundlaget for ud-

bud. KEjd har fastsat følgende mål for omfang af bygningssyn i de første 3 år:

180 ejendomme besigtiget i 2006• 

400 ejendomme besigtiget i 2007• 

400 ejendomme besigtiget i 2008• 

Styringsmodel

Digitalisering

Bygningssyn
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Som nedenstående figur viser, skal der tages kvalitative hensyn i prioriteringen af vedligeholds-

behov:

Anvendelse æstetiske funktionskrAv

rammen om borgernes hjem

(Plejehjem, handicapboliger)

få tegn på slidtage accepteres.

defekter accepteres i kortere tidsum

få tegn på slidtage accepteres.

defekter accepteres ikke

tegn på slidtage accepteres.

defekter accepteres i kortere tidsum

tegn på slidtage accepteres.

defekter accepteres i kortere tidsum

Mange tegn på slidtage accepteres.

defekter accepteres i længere tidsum.

skal fremstå ryddeligt.

Borgernes kontakt til kommunen

(Publikums områder)

ramme om kommunale aktiviteter

(skoler, idræt, institutioner)

kommunale arbejdspladser

(kontorejendomme)

sekundære rum

(Arkiver, lager, tomme ejendomme)

Strategisk udvikling

Der er i forbindelse med udviklingsplanlægningen opstillet nedenstående udviklingstrappe til 

synliggørelse af den forventede udvikling i KEjd, hvor målet er til stadighed at skabe merværdi 

for kunden.

vicevært

Bygningsejer

Aktiv
bygningsejer

Merværdi for kunden !

foretrukne
samarbejds-
partner

innovator

fokus på

økonomisk

organisations-

kultur

Bygningen

udgifter

drift individuel 

optimering

kunden

indtægter

samarbejde  

på tværs

dialog med 

kunden

optimering

videndeling

udvikling af  

porteføljen

Merværdi for 

kunden

videndeling  

med kunden

udvikling af mar-

kedet og branchen

Partnerskaber

uddannelse og 

forskning

Der arbejdes med fælles værdier som det vigtigste ledelsesværktøj. De består at åbenhed, re-

spekt og engagement og tager udgangspunkt i at skabe et arbejdsklima, hvor glæden ved succes 

er større end angsten for fiasko. I KEjd siger man at ”vi vil lave verdens mest avancerede arbejds-

plads”. De vigtigste kodeord er kreativitet og idérigdom – med kreativitet i bred forstand – og 

merværdi for borgerne.
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De strategiske sigtelinier for KEjd er angivet nedenfor:

større

fokus på bygning

indkøb ad hoc

inhouseproduktion

forskellige bestillere

samarbejde med forvaltningerne enkeltvis

uklare roller

Mindre

fokus på kunden

udbudsstrategi

outsource

ensartede bestillere

understøtte samarbejde på tværs

Bestiller / udførermodel

strAtegisk sigtelinJe

I det strategiske perspektiv benyttes Balanced Scorecard som værktøj og planerne for 2006 er 

vist i nedenstående skema. Fokusområderne er som angivet i kolonnen til højre: Ejer, kunder, 

interne arbejdsprocesser samt læring og vækst. 

Arbejdslaboratoriet

I begyndelsen af 2006 blev der etableret et arbejdslaboratorium i form af et åbent kontormiljø, 

hvor ledelsen er placeret samme med medarbejderne i det åbne miljø, og hvor der afprøves nye 

samarbejdsformer. Alle kunder er velkomne til at komme og lade sig inspirere. 

Som direktør Karen Mosbech, KEjd siger: ”Omgivelserne har indflydelse på vores humør – vores humør 

har indflydelse på vores resultater”.

sTraTegiske Temaer:

optimere vedligeholdsindsatsen kundeorientering

overblik over ejen-

domsporteføljen

drift uden svigt

Professionalisere 

vedligehold af den 

ejede ejendom-

sportefølje

Professionelle og 

kundeorienterede 

arbejdsprocedurer

tilfredsstillende 

økonomisk re-

sultat

synliggøre resul-

tater

overholde dead-

lines og budget 

på anlægssager 

samt have tilfredse 

kunder

kompetente med-

arbejdere

knække efter-

slæbskurven på 

vedligehold

samarbejdspart-

ner med kunden

god sagsbehand-

ling omkring hus-

lejeadministration

Attraktiv arbejds-

plads

Professionelle be-

slutningsoplæg

åbenhed og 

gennemsigtighed 

internt og eksternt 

i en digital forvalt-

ning

Adgang til relevant 

viden

Professionelle 

løsninger af for-

valtningsopgaver

ejer

kunder

interne 

arbejds-

processer

læring og 

vækst
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funktionsdiAgrAM køBnHAvns koMMune 14.12.2005

Kilder og referencer 

Ovenstående case er baseret på møde med vedligeholdschef Flemming Wulff Hansen og drifts-

chef Jørgen Stokbro den 26. april 2007 samt følgende referencer:

Københavns Ejendomme: Oplæg om organisatorisk eftersyn. April 2007.

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Københavns Ejendomme – Fra vicevært til innovator. Brochure, 

2006.

Mosbech, Karen: Indlæg i Bygherreforeningen den 24. januar 2006 samt DFM konferencer 2006 

og 2007. Endvidere OH serie for præsentation i KFU den 22. marts 2007.

ProJekt
Møde

CAféArBeJds-
PlAdser

CHAnge
MAnAgeMent

velkoMst
CHill 
out
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4.4.2 serviceForvaltningen i MalMø koMMune unDer staDig uDvikling

Baggrund

I Malmø Kommune har man gennemgået en omfattende intern udviklingsproces igennem de 

sidste 20 år. Det startede i 1980-erne med opdeling af organisationen i bestiller og udfører en-

heder. I 1996 etableredes Serviceforvaltningen (SEF) som en udførerorganisation med ansvar 

for bygninger, veje, parker, forsyningsanlæg, køretøjer, IT, skolerestauranter og en lang række 

serviceopgaver. 

SEF har gennemført en imponerende udvikling i retning mod at blive en stadig mere profes-

sionel og kundeorienteret serviceorganisation for kommunen og dens borgere. I denne case 

beskrives nogle væsentlige trin i denne udvikling af SEF med eksempler på markante tiltag, 

herunder den aktuelle organisationsændring, der indebærer en udpræget kundeorientering af 

forvaltningen.

læringsPunkter:

etablering af en servicekultur er en lang proces, der kræver lederskab med energi, engagement og •	

udholdenhed

det er vigtigt at se kundens behov i et helhedsperspektiv•	

det er bedre at serviceorganisationen samordner for sine kunder frem for at kunderne må sam-•	

ordne for serviceorganisationen 

en organisation, som til stadighed udvikles, bevæger sig op ad en trappe – en organisation, der •	

ikke udvikles, bevæger sig ned ad trappen 

en organisation må tydeligt vise i hvilken retning den skal udvikles – ellers tenderer de enkelte •	

medarbejdere mod at sætte deres egne mål som ikke går i samme retning og som ikke altid er til 

nytte for kunden

CAse-oBJekt

virksomhed: serviceforvaltningen i Malmø kommune

land: sverige

kernevirksomhed:  kommunal administration og drift

supportfunktion intern serviceforvaltning

tema: fM koncepter

emne: kommunale fM-organisationer

Best Practice aspekt: innovativ og kundeorienteret organisationsudvikling

søgeord: organisationsudvikling, kundeorientering, innovation, 

 udviklingstrappe, servicekultur, kommune 

fACts oM MAlMø koMMune

indbyggere: 276.000

Medarbejdere: 20.000

Bygninger: 1,5 mio. m2, heraf udgør skoler: 0,6 mio. m2 

Hjemmeside: www.malmo.se
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Kerne- og supportfunktion

SEF er en udførerorganisation på det tekniske og servicemæssige område og er ikke involveret 

i kommunens myndighedsopgaver. Opgaverne omfatter både ydelser rettet mod kommunens 

borgere som anlæg, vedligehold og renhold af veje, parker og forsyningsanlæg og ydelser rettet 

mod kommunens øvrige forvaltninger. 

Visionen for SEF er: ”Vi skal aktivt medvirke til at det går godt for vore kunder”. 

Denne vision indebærer, at SEF ikke blot skal levere det, som kunden direkte efterspørger. SEF 

skal også engagere sig i, hvordan kunderne oplever deres situation i dag, men tillige se ind i 

deres fremtid for at komme med forslag til løsninger på kundens problemer samt forbedre og 

udvikle kundens virksomhed.

Missionen eller opdraget for SEF er rettet mod:

Kunden• 

Personalet• 

Ejeren• 

Bæredygtigt samfund• 

Kunden defineres af SEF som Malmøboerne – direkte eller indirekte i form af ansatte i kommu-

nens forvaltninger. I nogle tilfælde er der forskellige kunder til de samme ydelser. Personalet 

omfatter de ansatte i SEF, mens ejeren er Malmø stad. Bæredygtigt samfund omfatter både 

hensyn til økologiske, sociale og økonomiske forhold.

Som eksempel på at kunden opfattes meget bredt kan nævnes, at SEF på grund af et stigende 

problem med hjemløse i kommunen fremsatte forslag om og fik gennemført at nogle ledige 

pavillonbygninger blev indrettet til boliger for hjemløse.

SEF har i et beskedent omfang varetaget opgaver for andre kommuner og for private virksom-

heder.

SEF´s hovedopgaver

SEF’s organisation omfatter 6 arbejdsområder: Stadsejendomme, kommuneteknik, skolerestau-

ranter, kommunetjenester, IT-service og arbejdscentrum. 

Stadsejendomme er en administrativ enhed, der har til opgave at forvalte kommunens ejen-

domme bl.a. inden for skoler, børne- og ældreomsorg, kultur og administration. SEF står som 

ejer, opfører og udlejer af bygninger. Alle bygninger udlejes til de forvaltninger og institutioner, 

der benytter dem. Det er den enkelte institution, f.eks. en skole, der er kunde. Der anvendes 

formelle lejeaftaler svarende til det private marked. Kunderne betaler for alle ydelser og har 

frit leverandørvalg. 

SEF har et afkastkrav på 12 mio. SEK årligt, hvilket er lavere end private virksomheder. Til 

gengæld er man forpligtet til at arbejde langsigtet. Man har mulighed for at belåne ejendom-

fACts oM serviCeforvAltningen

Medarbejdere: 1.200

omsætning:  1,6 mia. sek pr. år investeringer: 

0,5 mia. sek pr. år

Hjemmeside:  www.malmo.se/servicemeny/forvaltningarbolag/serviceforvaltningen
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mene. SEF kan selv investere op til 10 mio. SEK pr. objekt, uden politisk behandling. Politikerne 

blander sig generelt ikke ret meget, fordi de ikke skal bevilge penge. Siden 1992 er der dog givet 

ekstraordinære bevillinger på 3 mia. SEK over en længere årrække for at oprette et vedligeholds-

mæssigt efterslæb. 

Kommuneteknik er en teknisk udførelsesafdeling, som er opdelt i enhederne pasning (skøtsel) 

og service. Pasning varetager drift og vedligehold af kommunale bygninger samt renhold af 

veje og parker. Service omfatter bl.a. en transportcentral med 20 lastbiler og et smedeværksted, 

og enheden udfører diverse trafikale foranstaltninger på gader og cykelstier. Kommuneteknik 

er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Skolerestauranter står for tilberedning og servering af mad på 80 skoler – både grundskoler og 

gymnasier – og de 360 medarbejdere serverer ca. 35.000 skolefrokoster med varmt mad, 1.000 

morgenmåltider og 6.000 mellemmåltider hver dag. Alle opgaverne varetages internt.

Kommunetjenester omfatter en enhed for Facility Management (FM) samt forskellige admini-

strative enheder, bl.a. en lønenhed med ansvaret for alle kommunens lønudbetalinger. FM en-

heden varetager diverse servicefunktioner på kommunens skoler samt på Stadshuset, Stadsbib-

lioteket og Rådhuset. FM på skoleområdet er nærmere omtalt nedenfor.

IT-service står for etablering og drift af IT og telekommunikation i kommunen. Dette omfatter 

telefonomstilling, IT-drift og IT-support med helpdesk og IT-udrustning af arbejdspladser. End-

videre har IT-service ansvaret for bredbåndnet. 

Arbejdscentrum er en del af kommunens arbejdsmarkedsindsats for personer, der af den ene el-

ler anden grund har vanskeligt ved at finde indpas på det åbne arbejdsmarked. Der beskæftiges 

ca. 170 personer inden for en lang række forskellige områder.

I starten af 1990-erne etablerede Malmø Kommune en række selskaber bl.a. i form af fælles 

driftsselskaber med private virksomheder. Omkring år 2000 er de fleste af disse selskaber blevet 

nedlagt – enten ved privatisering gennem frasalg til private virksomheder eller ved nedlæg-

gelse og tilbageføring af opgaverne til kommunens egen forvaltning.

Der sker løbende ændringer i de opgaver, som SEF har ansvaret for. Eksempelvis overtager SEF i 

nær fremtid ansvaret for kommunens idrætsanlæg.

Sådan skaber man en servicekultur

SEF har siden starten været ledet af Ingmar Simonson (IS). Han er uddannet som maskininge-

niør og var forud for oprettelsen af SEF ansat inden for kommuneteknik. IS har altid arbejdet 

med ledelse og betragter først og fremmest sig selv som leder.

For at ændre kulturen i en organisation er det nødvendigt at gå drastisk til værks. IS taler om, 

at man må kaste en bombe ind i organisationen. Det er samtidig nødvendigt at ledelsen går i 

spidsen og viser vejen. Der skal udvises lederskab, hvilket indebærer at man kommunikerer, 

markedsfører, påvirker, er forbillede, viser eksempler og belønner medarbejderne. Humoristisk 

sans og et positivt arbejdsklima er forudsætninger for at man kan skabe en servicekultur. Det 

er samtidig en lang proces, der kræver stor energi og udholdenhed. 

En servicekultur indebærer at man skal opføre sig på en ny måde. Man skal være troværdig, 

og man skal have vilje til at give afkald på egen bekvemmelighed. For mange indebærer det, at 

man må ændre holdninger og vurderinger. Ledere skal være beredt til at ændre sig selv, og det 

kan være nødvendigt at udskifte enkelte chefer. Der kræver et ægte engagement, idet service 

skabes i mødet med kunden. 
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Det er afgørende at have kunden i centrum. Til forskel fra tidligere har kunden i dag fået langt 

større magt. At benytte betegnelsen ”kunde” forpligter. Ingen kunde bliver imponeret over at 

en leverandør kan sit job. Hvis kunden skal opleve en merværdi, så skal kunden udover at få 

tilfredsstillet sine krav og forventninger have lidt ekstra. Det behøver ikke at være noget, der 

koster meget. Der er i højere grad tale om at personen, der leverer servicen, udviser omtanke og 

almindelig medmenneskelighed. Det skal være spontant og ikke baseret på instruktioner.

IS nævnte følgende eksempel på en sådan merværdi. En af kommunens chefer skulle en varm 

sommerdag afhente en ny firmabil. Bilen havde ikke air-condition, så SEF’s medarbejder sør-

gede for, at bilen var parkeret i skyggen og blev udluftet. Samtidig placerede han en kold Coca-

Cola og et lykønskningskort ved førersædet, så det blev en ekstra positiv oplevelse for chefen at 

afhente sin nye bil. De ekstra udgifter for SEF var forsvindende små set i forhold til den good-

will en sådan omtanke kan give.

En serviceorganisation er kendetegnet ved korte beslutningsveje, tillid og uddelegering til med-

arbejdere og ved en ubureaukratisk administration. Det er vigtigt at løbende at udvikle kompe-

tencerne hos de enkelte medarbejdere og organisationen som helhed. 

I medarbejderudviklingen er det vigtigt, at man kommer ud over at reagere ud fra de basale 

instinkter. Mennesker har ligesom reptiler 4 basale instinkter kaldet 4 F: Forsvar, Flugt, Føde og 

Forplantning. I stedet er det vigtigt at medarbejderne i deres arbejde og møde med kunderne 

kan og tør bruge både deres logiske sans og deres følelser. 

Det er desuden vigtigt at udvikle en organisation gradvist. Organisationer udvikler sig svarende 

til Maslow’s behovspyramide, og man må tage et skridt ad gangen på udviklingstrappen. En 

organisation, som til stadighed udvikles, bevæger sig op ad trappen – en organisation, der ikke 

udvikles, bevæger sig ned ad trappen. Samtidig må en organisation tydeligt vise i hvilken ret-

ning den skal udvikles – ellers tenderer de enkelte medarbejdere mod at sætte deres egne mål 

som ikke går i samme retning og som ikke altid er til nytte for kunden.

Etablering af FM-enheden  

Den særlige FM-enhed under kommunetjenester opstod i forlængelse af nogle projekter, der 

blev igangsat i 2000 i forbindelse med at kommunen lancerede udviklingsplanen ”Engagement 

for Malmø”, som indebar at alle kommunens forvaltninger skulle have fokus på de vigtigste 

udviklingsspørgsmål. FM-projekterne omfattede primært skoler og Stadshuset. 

På skoleområdet gennemførtes et pilotprojekt på Hermodsdalsskolen. Formålet var at give sko-

lens lærere og ledere mulighed for at forbedre deres arbejdssituation ved at frigøre dem fra at 

bruge tid på sekundære opgaver. I stedet skulle de koncentrere sig om det pædagogiske arbejde, 

som de var uddannet til, og dermed højne kvaliteten af undervisningen og give lærerne højere 

status. Samtidig skulle de sekundære opgaver varetages af FM-enheden, som gennem en samlet 

professionel varetagelse af supportfunktionerne skulle sikre en bedre service til samme om-

kostninger. 

Et centralt led i den forbedrede service bestod i etablering af en reception/servicepunkt, hvor 

skoleledere, lærere, elever og alle andre, der kommer på skolen, kan få den hjælp og service, 

som de efterspørger. Opgaverne, som FM-enheden overtog, omfattede bl.a. vagt, bygningsvedli-

gehold, rengøring, pasning af uden- og inderdørs miljø, administration, materialeindkøb, ko-

piering, budservice mv. 

I forbindelse med indførelse af FM blev det hidtidige servicepersonale ansat på skolerne over-

flyttet til SEF. Disse medarbejdere var tidligere en uprioriteret gruppe på skolerne, og ved over-

flytningen til SEF fik de tilbud om efteruddannelse og mere afvekslende arbejdsopgaver.
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Efter pilotprojektet vurderede skolens leder, at indførelse af FM havde ført til en klar og tydelig 

arbejdsmæssig aflastning på en række områder. Der var sket en klar forbedring i skolens fysiske 

miljø, hvilket bl.a. havde ført til færre klager over miljø og rengøring. Skolelederen vurderede, 

at hans egen tidsfordeling på pædagogisk lederskab og FM-relaterede opgaver var ændret fra 

60-40% til 85-15%. Samtidig havde indførelsen af FM ført til, at skolen i højere grad fik positiv 

omtale i stedet for negativ omtale i pressen og omverdenen. 

Efter pilotprojektet blev det besluttet at indføre FM på alle skoler i bydelen Fosie. Der er indgået 

aftaler med hver enkelt skole, hvor ansvar samt kvalitet og omfang af leverancerne til pågæl-

dende skole er specificeret sammen med udviklingsmål. 

Udviklingstiltag

I forlængelse af en ny udviklingsplan for Malmø Kommune i 2004 betegnet ”Velfærd for alle” 

formulerede SEF den tidligere omtalte vision. Samtidig etablerede SEF følgende nye udviklings-

tiltag:

Serviceakademiet• 

Kundecentret• 

Investeringsråd• 

Lærende forum• 

Kreativt udviklingscenter• 

Serviceakademiet blev oprettet for at støtte arbejdet med at føre visionen ud i livet og arrangerer 

forskellige aktiviteter til at træne, hvordan man skal tænke. Dette omfatter bl.a. proaktiv efterud-

dannelse, hvor man bl.a. arbejder meget med brug af rollespil. Til efteruddannelse havde man 

igennem flere år samarbejdet med Universitetet i Lund, der i Helsingborg gennemfører efterud-

dannelse i Service Management. SEF havde ligeledes siden starten gennemført lederudvikling 

baseret på den amerikanske forfatter Will Schutz’s teori ”The Human Element”. Af andre inspi-

rationskilder nævnte IS de Bono’s teori om kreativitet og Polyani’s teori om Tacit Knowledge.

 

Kundecentret blev etableret for at forbedre kundeservice og læring internt i SEF’s egen orga-

nisation. Kundecentret modtager fejlmeddelelser, afvigerapporter, forespørgsler og klager fra 

kunderne, og sammen med serviceakademiet og det kreative udviklingscenter skal det støtte 

forvaltningen med struktureret information. 

Investeringsrådet blev etableret for at forberede og behandle forslag til udviklingsprojekter og 

investeringer på et tidligt stadie.

Lærende forum er en model for dialog og læring, hvor SEF sammen med kunder skaber viden 

om, hvordan man kan forbedre sine arbejdsmåder. Dette foregår ved møder med særlige spil-

leregler, hvor kunden og en leverandør fra SEF mødes sammen med en ledelsesrepræsentant 

fra SEF og en faglig sekretær fra Serviceakademiet. Ved mødet beretter kunden først nøgternt 

om sin oplevelse af pågældende serviceleverance. Leverandøren skal lytte uden at forsvare sig. 

Derefter beskriver kunden sin ønskesituation, og man slutter af med i fællesskab at udarbejde 

en handlingsplan for at forbedre serviceleverancen.

Kreativt udviklingscenter blev etableret på den tidligere herregård Finnhult. Som eksempler på 

udviklingsprojekter har man fået udviklet en én-knapsbetjent telefon til ældre, så de ved tryk 

på den ene knap kan komme i kontakt med kundecentret, hvor personalet kan se, hvem der rin-

ger og har informationer, så de kan omstille f.eks. til den ældres pårørende. Man har endvidere 

etableret tagterrasse på et nyt 4 etagers boligbyggeri for ældre. Man har ligeledes gennemført et 

projekt om brug af GPS i kommunens biler.
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Et af SEF’s fokusområder er miljø og energi, og man har etableret solceller og solfangere på en 

række kommunale bygninger. Malmø er således den kommune i Sverige med flest m2 solceller. 

Det kommunale byudviklingsprojekt Ekostaden Augustenborg har flere internationale hits på 

internettet end Turning Torso. 

Helhedsorienteret kundefokus

Baggrunden for organisationsændringen i starten af 2007 er, at SEF har opnået at blive en 

kompetent serviceleverandør af delløsninger. Man har fokuseret på at udvikle de enkelte dele 

af organisationen. Der er nu et behov for at man tænker mere helhedsorienteret i forhold til 

kunden. De forskellige dele af organisationen har mange berøringsflader til de samme kunder. 

Frem for at kunderne skal samordne SEF’s serviceydelser, skal SEF satse på at samordne sine 

ydelser i forhold til kunderne. Det er således kundens behov i et helhedsperspektiv, der skal 

styre udviklingen af SEF’s organisation.

Det afgørende nye i den ændrede organisation er etableringen af et strategisk ledelsesniveau, 

som supplerer det operative ledelsesniveau, jf. diagram på næste side. På det strategiske niveau 

er der udpeget en leder med ansvar for hver af de 4 målgrupper i SEF’s opdrag. I forhold til 

kunderne er der udpeget en kundekoordinator. Hensyn til personale og ejere varetages af hen-

holdsvis personalechefen og økonomichefen. Hensynet til holdbart samarbejde varetages af en 

udviklingsstrateg.

Som forbindelsesled mellem kundekoordinatoren og de operative enheder udpeges der en kun-

deansvarlig medarbejder, som er ansat centralt men indgår i enhedens ledelsesgruppe med 

særligt ansvar for at kundens helhedsnytte i alle aktiviteter inden for enheden sættes højt på 

dagsordenen. De kundeansvarlige medarbejdere udvælges eller rekrutteres af kundekoordina-

toren i samråd med chefen for pågældende operative enhed. Under kundekoordinatoren er 

Serviceakademiet, Kundecentret, Lærende forum og Udviklings- og investeringsrådet endvidere 

placeret. 

Under udviklingsstrategen er placeret en udviklingscoach og en udviklingsgruppe. Udvik-

lingscoachen har ret til at kontakte de enkelte medarbejdere overalt i SEF’s organisation for at 

opsamle idéer til udviklingsprojekter. Når et projekt er blevet defineret, bliver det behandlet i 

Udviklings- og investeringsrådet, og efter godkendelse overgår projektet til en projektleder, der 

har ansvaret for at gennemføre projektet.

Indførelsen af den nye organisation blev skudt i gang ved et arrangement på Hippodromteatret 

den 8. januar 2007. For at cheferne skal lære andre enheder bedre at kende, så skal de hver 

aflægge 2 arbejdspladsbesøg i andre afdelinger i løbet af 1. kvartal 2007. Mellem direktøren og 

hver enkelt chef indgås der en 2 årig aftale med udviklingsmål.

SEF benytter Balanced Scorecard til at måle på opfyldelsen af målene på 4 fokus-områder samt 

på øvrige udviklingsmål, f.eks. energibesparelser. 

Afsluttende bemærkninger

IS mener at SEF er markedsledende i Sverige, og man har bl.a. været model for udviklingen af 

en serviceforvaltning i Lund Kommune i 2004. IS anser det for vigtigt, at man som offentlig 

serviceorganisation er bedre end private virksomheder, og han mener ikke at det er vanskeligt, 

fordi man som kollega har lettere mulighed for at kontakte de ledende medarbejdere i kommu-

nens andre forvaltninger og føre en dialog på lige fod. Det er et problem i mange kommunale 

organisationer, at man mangler selvværd – ikke mindst sammenlignet med mange private virk-

somheder – og det er afgørende er hæve de kommunale organisationers selvrespekt.  
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Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra direktør Ingmar Simonson, SEF ved 

møde 26. februar 2007 og efterfølgende korrespondance samt nedenstående referencer.

Serviceförvaltningen: Facility Management i skolvärlden. Rapport fra 2004.

Serviceförvältningen: Serviceförvaltningen 2005/2006. Folder fra 2005.

Simonson, Ingmar: Välkommen til Serviceförvaltningen. Præsentation ved workshop om den kom-

munale FM-organisation arrangeret af DFM i Odense den 31. august 2006. 
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4.5 inTernaTionalT førende fm leverandører

Dette tema indeholder cases om:

ISS, der er en internationalt førende dansk-baseret servicevirksomhed, som siden år 2000 • 

har ændret strategi fra rengøringsleverancer til integreret FM 

Verdens største FM-leverandører, som alle med udtagelse af security-virksomheder har ud-• 

viklet sig fra enkeltydelser til at være brede FM-leverandører

4.5.1 iss – Fra rengøring til integrateD Facilities services

CAse-oBJekt

virksomhed: iss

land: danmark

kernevirksomhed:  leverandør af facility services

tema: fM koncepter

emne: leverandørkoncepter hos internationalt førende aktører

Best Practice aspekt: integrated facility services 

søgeord:  strategisk udvikling, procesudvikling, synergi, stordriftsfordele, mer-

værdi

Baggrund

ISS er en af verdens største leverandører af Facility Services. Firmaet har en lang historie i Dan-

mark, jf. tekstboks sidst i casen, og under navnet Det Danske Rengøringsselskab startede det 

allerede i 1960-erne en stærk internationalisering under ledelse af direktør og teknikumin-

geniør Poul Andreasen. Internationaliseringen fortsatte i 1970-erne under koncernnavnet ISS 

(International Service System) og er fortsat siden – dog afbrudt af perioder med konsolidering. 

Væksten skete hovedsageligt gennem opkøb af udenlandske rengøringsvirksomheder men der 

skete tillige en diversifiering til andre forretningsområder, både inden for service, f.eks. vaskeri, 

vagt/security, care (plejehjems- og hospitalsdrift) og handelsvirksomhed (salg af rengøringsmid-

ler og maskiner, etc.).

læringsPunkter:

direkte kundekontakt er væsentlig og denne kontakt øges, når en leverandør varetager flere ser-•	

vices under en fælles ledelse

der er store potentialer i procesudvikling i form af ny teknologi, organisering af arbejdet med ska-•	

belse af synergier og udnyttelse af stordriftsfordele

leverandører kan skabe merværdi for kunderne på mange måder, f.eks. økonomisk gennemsig-•	

tighed, op- og nedskalering af ydelser, optimeringer og gain-sharing 

integrerede serviceleverancer stiller store krav til ressourcer og kompetencer – ikke mindst i salgs-•	

arbejdet og i den indledende kontraktfase

Markedsmulighederne inden for facility services er meget store•	
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I starten af 1990-erne ændredes den overordnede strategi, således at ISS i lighed med mange 

andre internationale koncerner i samme periode satsede på at styrke deres kernekompetence 

og afvikle andre forretningsområder. For ISS indebar dette fokus på rengøring og frasalg bl.a. 

af linnedservice i Sverige og Norge til Sophus Berendsen og sikringsvirksomheden Securitas til 

Falck. Internationaliseringsstrategien blev dog fortsat. ISS havde satset stort på at komme ind 

på det amerikanske marked, men midt i 1990-erne opstod der store problemer i ISS’s amerikan-

ske selskab, så det blev afhændet med store tab til følge. 

I forbindelse hermed fratrådte Poul Andreasen som koncerndirektør og afløstes i 1995 af civil-

ingeniør Waldemar Schmidt. Under ham videreførtes fokuseringen på dels rengøringsvirksom-

heden og dels en begyndende udvikling og leverance af multiserviceløsninger samt internatio-

naliseringen gennem opkøb af udenlandske selskaber i bl.a. Østeuropa og Asien. I 1999 købte 

ISS desuden Europas næststørste rengørings- og specialserviceleverandør Abilis. Eric Rylberg, 

der havde en baggrund inden for regnskab, tiltrådte som ny koncerndirektør i 2000, og han 

blev i 2006 afløst af civilingeniør Jørgen Lindegaard. I denne case fokuseres på ISS’s strategiske 

udvikling siden 2000.

Strategien ”create2005” fra år 2000

I 2000 formulerede ISS en ny strategi, der blev betegnet ”create2005”. Målsætningen var at ud-

vikle ISS fra primært at være en rengøringsvirksomhed til at blive leverandør af Integrated Fa-

cility Services (IFS) over perioden frem til år 2005. På daværende tidspunkt udgjorde rengøring 

93% af omsætningen. I strategien indgik, at ISS så vidt muligt skulle være leverandør af flere 

serviceydelser til den enkelte kunde. 

ISS opdeler sine ydelser i 4 services: Rengøring, Kontorservice, Ejendomsdrift og Catering, Ved 

IFS er der tale om, at ISS varetager en samlet leverance af mindst 2 af disse serviceydelser med 

tilhørende management. Dette er illustreret som et hus i nedenstående figur, hvor manage-

ment udgør det samlende ”tag” over de 4 services. Man kan sige at IFS er ISS’s betegnelse for en 

samlet FM-leverance.

Baggrunden for denne strategi var, at ISS så volumenmuligheder ved at udvide til IFS. Der var 

flere internationale spillere, der satsede på FS/FM, og ISS risikerede at ende som ”second tier” 

uden direkte kontakt med kunden. ISS ville op i førersædet med kundekontakt. ISS påtager sig 

også rent management-opgaver. ISS opkøbte i 2005 Siemens Service Management i DK, og det 

er et rent management firma. ISS udvider derudover hele tiden med nye services – eksempelvis 

overtager man nogle kunders interne vagtfunktioner.

fACts oM iss konCernen (iss A/s)

omsætning: 46,4 mia. kr. (2005)

Antal lande: 49

Antal kunder: 100.000

Antal medarbejdere: 375.000

Hjemmeside: www.issworld.com

fACts oM iss fACility serviCes A/s (iss dAnMArk A/s):

omsætning: 3,7 mia. kr. (2005)

Antal kunder: 11.000

Antal medarbejdere: 13.000 

Hjemmeside: www.iss.dk
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På det private marked opnåede ISS et gennembrud med den nye strategi i 2003, hvor der blev 

indgået store kontrakter med Sonofon og CSC, og siden er der blevet stadigt større muligheder 

for hele pakken på det private marked. Inden for IKT- og finansvirksomheder har der været stor 

fokus på definering af kernevirksomhed og outsourcing af support, og det gælder ikke mindst 

amerikansk ejede virksomheder, hvor selskaberne måles på omsætning pr. medarbejder (head-

count). 

Ved integrerede kontrakter får salgsarbejdet en anden karakter i form af change management 

med meget længere varighed samt store opstartsomkostninger ved kontrakterne. Ved Sonofon 

måtte ISS f.eks. stille med 20 mand i 3 uger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af 60 

medarbejdere. Samtidig har en stigende andel af de ansatte medarbejdere højere udannelse, 

bl.a. ingeniører og merkantilt uddannede.

rengøring offiCe
suPPort

eJendoMs  - 
drift

CAtering

ledelse

Strategien ”Route101”

Strategien ”create2005” blev i 2005 erstattet af strategien betegnet ”Route101”. Den nye strategi 

er en vækststrategi, der sigter mod at runde 101 mia. kr. i omsætning. Den ligger i forlængelse 

af ”create2005” og målet er fortsat at udvikle ISS fra rengøring til IFS/FM. Målet er en årlig vækst 

for koncernen på 15%. Som tommerfingerregel opereres med ca. 10% vækst gennem opkøb og 

5% organisk vækst. 

Route101 er den overordnede strategi for hele virksomheden – en fælles hovedvej for alle lande, 

og den har ingen tidsmæssig bagkant. For de enkelte lande gennemføres en årlig planlægning 

bestående af en top-down og bottom-up process, som resulterer i en opdatering af en action 

manual med et 3 årigt sigte.

Markedsudvikling

Asien og Sydamerika har de største vækstrater, men det er primært med rengøring og der er 

tale om mindre konsoliderede markeder. England, Frankrig og Norden er længst fremme med 

”full house”, dvs. IFS med alle 4 services. Serviceindustrien er generelt mere udviklet i Norden 

end i det øvrige Europa. Lønningerne er bedre i Norden og service har opnået en bedre status, 

men de høje lønninger gør det samtidig mere påkrævet at optimere serviceydelserne.

Der er internt i Norden ikke de store forskelle på markederne i Norge, Sverige, Finland og Dan-

mark. Selv om det svenske marked er størst, så har de største kontrakter været i Norge og Dan-

mark. ISS’ årlige omsætning er 4,5 mia. kr. i Norge, 4,0 mia. kr. i Sverige og Danmark, 3 mia. kr. 

i Finland og 0,1 mia. kr. på Island. 

I Danmark har ISS i en periode nedprioriteret det offentlige marked efter at have brændt fing-

rene som foregangsvirksomhed i forbindelse med udlicitering, men man er begyndt igen at 



98 4  fM konCePter

satse på det offentlige marked. Det er især på det statslige område, at ISS forventer at kunne 

opnå et stigende marked i de kommende år inden for det offentlige. I England har ISS store 

PFI kontrakter bl.a. på hospitalsområdet, og OPP er et område man er interesseret i. Samlet set 

vurderer ISS, at det danske marked for FS vokser med 20-30% om året.

Der henvises endvidere til omtalen af FM-markedet i case om verdens førende FM leverandører.

Barrierer for outsourcing

En væsentlig barriere for outsourcing er, at det ofte er svært at opgøre de interne udgifter, hvor-

for der sammenlignes mellem æbler og æbler, når man vurderer tilbud fra leverandører. Medar-

bejderoverdragelse er desuden altid en følsom sag. Til gengæld har kundevirksomhederne ofte 

større vanskeligheder ved at rekruttere medarbejdere til supportfunktioner end ISS. ISS har 

således mange års erfaring med professionel rekruttering af servicemedarbejdere.

Ved private virksomheder er der sjældent problemer med overenskomster, og ydelse af en job-

garanti (jobtilbudsgaranti) er et vigtigt element. Ved det offentlige kan tjenestemandsansættel-

ser give udfordringer med begrænset fleksibilitet. Faggrænser er et mindre problem end man 

tidligere forventede. Det skyldes bl.a., at også fagforeningerne har fokus på at undgå énsidigt 

gentaget arbejde (EGA), varierende jobindhold samt fuldtidsbeskæftigelse. Der er indgået en 

overenskomstmæssig kombinationsaftale, og der har ikke været rejst en eneste sag om faggræn-

seforhold. Generelt forsøger man ikke at ændre faggrænser for faglærte, og ufaglærte har som 

regel ikke indvendinger mod at påtage sig andre opgaver end traditionelt en del af tiden. 

Der er større udfordringer med faggrænser i landene syd for Danmark, bl.a. Tyskland og Hol-

land.

 

Procesudvikling

Der sker hele tiden en udvikling, bl.a. med indførelse af ny teknologi. F.eks. er ISS involveret i 

forsøg med anvendelse af robotter til sterilrengøring af operationsstuer på hospitaler. Der er 

store muligheder for procesudvikling inden for office support. 

ISS arbejder med at introducere PDA-er til kørende medarbejdere samt logistikoptimering med 

GPS. I forbindelse med skadesservice har man desuden analyseret værdikæden og indført, at 

ISS’s medarbejdere elektronisk sender fotos til taksatorer, som straks vurderer skaderne på det-

te grundlag og kan give tilladelse til at starte en indsats på kort tid uden at besøge åstedet. Man 

benytter FS software med helpdesk hos en række kunder.

ISS har løbende samarbejde med PhD-studerende og andre studerende, der arbejder med pro-

jekter i relation til virksomheden.

Ved større kontrakter foretages der ofte teknologiinvesteringer. Det var bl.a. tilfældet ved Sono-

fon-kontrakten. Kontraktvarigheden har betydning for omfanget af teknologiinvesteringer, idet 

investeringer skal kunne tjene sig ind i den periode kontrakten varer. Typisk varighed er 4 år 

med mulighed for 2 års forlængelse. Største kontraktvarighed for ISS er 12 år i Danmark.

Stordriftsfordele har stor betydning bl.a. i form af indkøb til catering og af kontor- og forbrugs-

artikler. Jo mere teknisk ydelsen bliver jo bedre bliver mulighederne for at udnytte indkøb hos 

underleverandører på tværs af kontrakter. 

Tilsvarende har synergier stor betydning ved at hele kontrakten varetages af et samlet team og 

ved at nedbryde grænserne mellem enkeltydelserne. De største synergier ligger på det operatio-

nelle og ledelsesmæssige plan.
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ISS skaber merværdi for kunderne på mange forskellige måder. Stor gennemsigtighed med SLA 

og KPI-er til resultatmålinger er i sig selv en merværdi. Desuden skaber det stor merværdi, at 

man på grund af gennemsigtigheden kan skalere ydelserne op og ned efter behov.

I en række kontrakter indgår det, at ISS en gang årligt fremlægger et optimeringskatalog for 

kunden. Det udarbejdes typisk ved at et contract review team sendes ud til virksomheden for 

sammen med contract manageren at gennemgå virksomheden og analysere processer med an-

vendelse af BPR-værktøjer. En af metoderne er at overføre løsninger, som man tidligere med 

succes har indført i andre virksomheder. Gain-sharing, dvs. deling af besparelser, indgår tillige 

i en række af ISS’s kontrakter. 

Kompetenceudvikling

ISS University er genopstået for nogle år siden og drives af ISS Global med fokus på efteruddan-

nelse på det strategiske niveau, mens ISS Academy i Danmark fokuserer på det taktiske niveau. 

ISS mangler kvalificerede ledere til contract managers, og man har udviklet et struktureret in-

ternt uddannelsesforløb opbygget med 5 moduler á 3 dage. På det operationelle niveau benyttes 

AMU, men man mangler nogle tilbud i relation til teams og multiskilling. 

Tilsvarende har ISS tværgående kompetencecentre i ISS Global og på nationalt niveau opdelt på 

de forskellige services og for integrerede kontrakter (IFS).

Den seneste udvikling i ISS’s ledelse og strategi

ISS blev i 2005 overtaget af kapitalfondene EQT og Goldman Sachs for ca. 30 mia. kr. Indtil da 

var ISS ejet af en bred kreds af aktionærer. Kapitalfondene har foretaget en kraftig belåning 

af ISS, og det forventes at fondene efter at have gennemført en udvikling af virksomheden vil 

videresælge ISS igen efter 5-7 år, hvilket er deres normale praksis. 

Mindre end et år efter overtagelsen valgte ISS’ nye ejere og koncerndirektør Eric Rylberg at 

afbryde samarbejdet. Omkring 1. september 2006 blev Eric Rylberg erstattet af tidligere SAS-

direktør, civilingeniør Jørgen Lindegaard som koncerndirektør. De nye ejere af ISS havde i for-

vejen involveret Jørgen Lindegaard i ISS’s øverste ledelse som bestyrelsesmedlem. Uddelegering 

og udvikling af talenter skulle være nogle af Jørgen Lindegaard’s styrker, og en af hans væsent-

ligste udfordringer er at styrke og forynge ledelsen i ISS.

Den overordnede vækststrategi Route101 skal fortsat følges af den nye ledelse, men der er dog 

foretaget en række justeringer i strategien. Jørgen Lindegaard lægger således op til en stærkere 

differentiering af strategien i forhold til de enkelte lande, hvilket indebærer at der ikke i alle 

landene fokuseres lige stærkt på at sælge IFS i forhold til enkelte services. 

I relation til opkøb blev der under Eric Rylberg opereret med en såkaldt bolt-on strategi, hvor 

der satsedes på opkøb af mange mindre og mellemstore virksomheder, således at opkøb ud-

gjorde ca. 10% af omsætningen i ISS. Jørgen Lindegård lægger op til, at ISS frem for at købe ind 

med ”arme og ben” i stedet for fremover foretager en stærkere prioritering med opkøb af større 

virksomheder. 

Desuden skal ISS have et comeback på det amerikanske marked i 2007. Jørgen Lindegaard har 

udtalt, at det ikke er realistisk at fordoble omsætningen uden at komme ind på det amerikan-

ske marked. Kort efter sin tiltræden nedsatte han et team til at forberede en sådan satsning, 

bl.a. ved at udpege potentielle virksomheder i USA, som ISS med fordel kan opkøbe.

I forhold til kunderne er strategien ændret i retning af, at ISS skal sigte mod at komme højere 

op i værdikæden med sine serviceydelser samt udvide servicebegrebet. Et eksempel på dette er 
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fra opkøb af 2 virksomheder i Taiwan, hvor ISS nu varetager al service og ejendomsdrift i for-

bindelse med en række luksus højhuse, herunder byens førende varehuse, det absolut førende 

kontorkompleks med en række banker og børsmæglere, et hotel og beboelseskomplekser. 

Jørgen lindegAArd (kilde: Politiken, 2006)

født 7. oktober 1948 i Haslev•	

student 1968•	

1975: uddannet civilingeniør med speciale i telefoni•	

1975-77: Philips telekommunikation•	

1977-91: fyns telefon, ad. direktør 1990-01•	

1991-96: Adm. direktør i ktAs•	

1996-2001: gn store nord, direktør og derefter koncerndirektør 1997-2001•	

2001-06: koncernchef i sAs•	

2006: koncernchef i iss•	

Man sigter således mod at komme ind fra toppen af kundesegmentet i de dyreste ejendomme. 

ISS vil stå for al service lidt efter devisen, at når alle computere bruger Microsoft, så kan alle 

butikscentre og ejendomme og fabrikker også bruge ISS til al slags service. 

ISS er allerede til stede i 49 lande, og fremover handler det mere om at erobre de enkelte ejen-

domme og ikke de enkelte lande. 80% af alle kunder hos ISS køber fortsat enkeltydelser, og med 

100.000 virksomhedskunder i hele verden, så kan ISS vokse ved blot at sælge flere ydelser til 

disse kunder. De 2 opkøbte selskaber har kun 2% af markedet for FS i Taiwan. Potentialet verden 

over er gigantisk.

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på møde med direktør Jesper Busk, ISS den 2. oktober 2006 samt 

følgende referencer:

 

Busk, Jesper (2006): ISS Facility Services A/S. PowerPoint-præsentation af 2. oktober 2006.

Børsen (2006a): Ny topchef skal gøre ISS børsklar. Artikel. 1. september 2006.

Børsen (2006b): Et spørgsmål om stil. Artikel. 1. september 2006.

Børsen (2006c): ISS-chef satser på USA og ny strategi. Artikel. 30. oktober 2006.

Børsen (2007): ISS vil yde service fra toppen. Artikel, 26. januar 2007.

ISS (2006): Historien om ISS, Sammenfatning. Uddrag af bog udgivet af ISS.

Morgenavisen Jyllands-Posten (2006): En god forretning. Interview med Jesper Busk. 5. september 

2006. 

Politiken (2006): ”Vi har de penge, der skal til”. Interview med Jørgen Lindegaard. 3. september 

2006

www.g4s.dk

www.iss.dk

www.issworld.com
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4.5.2 De største FM leveranDører internationalt

CAse-oBJekt

virksomhed: fM leverandører

land: internationalt

kernevirksomhed:  leverance af fM ydelser

tema: fM koncepter

emne: leverandørkoncepter

Best Practice aspekt: internationalt førende leverandører

søgeord: leverandør

Baggrund

I Danmark er ISS den helt dominerende leverandør inden for FM området, og ISS er samtidig 

blandt de førende FM leverandører internationalt. I denne case omtales en række andre af de 

internationalt førende FM leverandører med henblik på at sammenligne leverandørerne med 

hensyn til deres udviklingshistorie, koncept, størrelse og internationale tilstedeværelse. For-

målet er at give et overblik over de dominerende spillere på de vigtigste markeder og hvilke 

forskelle og ligheder, der er mellem de forskellige aktører.

I det følgende omtales først hvilke FM leverandører, der er størst internationalt i forhold til om-

sætning, antal beskæftigede og i forhold til hvor mange lande de er til stede i. Derefter omtales 

hvilke virksomheder, der er størst på det nordiske marked. Der afsluttes med et kort portræt af 

leverandørvirksomhederne Compass Group, Sodexho, Aramark, Securitas, Group 4 Securicor 

og Johnson Controls. Med hensyn til ISS og Coor Service Management henvises til yderligere 

omtale i henholdsvis afsnit 4.5.1 og 5.2.1. Det skal understreges, at Johnson Controls og Coor 

Service Management er medtaget i sammenligningerne på grund af deres betydning på det 

nordiske marked og ikke på grund af deres størrelse internationalt. 

Historien oM iss (kilde: WWW.iss.dk og WWW.g4s.dk

starten var i 1901, da manufakturgrossist Marius Hogrefe grundlagde vægterselskabet kjøbenhavn-

frederiksberg nattevagt. efter få år købte sagfører C.l. david sig ind i firmaet, og han fik en stor be-

tydning for virksomhedens tidlige udvikling. C.l. david skabte desuden sin egen kunstsamling – kendt 

som david’s samling – ligesom han donerede sin sommerresidens Marienborg til statsministerbolig.

vagtselskabet voksede støt og blev i 1908 opkøbt af danske nattevagt A/s, hvor erik Philip-sørensen 

blev direktør i 1915, og efter en fusion blev virksomhedens navn i 1918 ændret til de forenende 

vagtselskaber (dfvs). efter yderligere stærk vækst blev dfvs landsdækkende i 1934, og samme år 

stod erik Philip-sørensen for etablering både af datterselskabet det danske rengøringsselskab i dan-

mark og datterselskabet Hälsingborgs nattevakt i sverige – sidstnævnte udviklede sig til det senere 

selvstændige selskab securitas ejet af familien Philip-sørensen og videre til den nuværende securitas 

koncern. i 1938 etablerede dfvs koncernen datterselskabet danske securitas, som udviklede og in-

stallerede tyverialarmer. 

i 1973 havde dfvs koncernen etableret over 30 selskaber i 11 forskellige lande primært som følge af 

stærk ekspansion af det danske rengøringsselskab under Poul Andreasens ledelse, og i 1973 blev kon-

cernnavnet ændret til iss. dfvs blev et datterselskab på linje med øvrige selskaber i koncernen, og i 

1978 blev dfvs og danske securitas lagt sammen under navnet iss securitas. i 1993 blev iss securitas 

solgt fra og fusioneret med falck under navnet falck securitas, der senere blev til en del af group 4 se-

curicor, jf. case om de største fM-leverandører internationalt.
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Hvem er størst i verden?

De 8 største servicevirksomheder i verden målt efter omsætning i 2005 er angivet i nedenstå-

ende figur. 

Compass

sodexho

Aramark

securitas

iss

group 4 securicor

rentokil

serco

0 20 40 60 80 100 120 140 160

omsætning, mia. kr. 2005

137,6

86,9

64,3

53

46,4

45

25,1

24,7

verdens 8 største serviCevirksoMHeder efter oMsætning

(kilde: Børsen, 30.10.2006)

Den største servicevirksomhed er således Compass Group med en omsætning på 137,6 mia. kr. 

Compass har hovedsæde i England, hvor virksomheden startede i 1941. I Danmark er koncer-

nen bedst kendt fra cateringvirksomheden Eurest. Compass overtog i 1993 det daværende SAS 

Service Partner, og det blev i 1995 en del af Eurest. 

Næststørst er Sodexho med en omsætning på 86,5 mia. kr. Virksomheden startede med catering 

i Frankrig i 1966, og i Norden er Sodexho fortsat mest kendt for catering.

Amerikanske Aramark er tredjestørst med en omsætning 64,3 mia. kr. Også denne virksomhed 

startede med food service, men det var i sammenhæng med produktion, installation og service 

af automater med madvarer på fabrikker m.v. i 1936. Aramark er ikke repræsenteret i Norden.

De følgende 3 virksomheder – Securitas, ISS og Group 4 Securicor (G4S) – har alle til dels rod i 

Danmark. Securitas blev startet i 1934 som et svensk datterselskab af et dansk vagtselskab (i dag 

en del af ISS), men i 1938 blev det overtaget af den danske familie Philip-Sørensen og videreført 

som et selvstændigt selskab. I 1981 blev Securitas opdelt, og en del heraf blev senere til G4S sam-

læringsPunkter:

de fleste store fM leverandører har en meget lang historie inden for service•	

Alle de største leverandører er fra europa eller usA•	

danmark og sverige er stærkt repræsenteret blandt de største leverandører•	

de 3 største fM leverandører i verden målt efter omsætning – Compass group, sodexho og Ara-•	

mark – startede alle med food service

iss er den eneste af de største leverandører med baggrund i rengøring•	

iss er størst i norden og klart markedsleder i danmark, mens Coor service Management er mar-•	

kedsleder i sverige 

Bortset fra security-virksomhederne – securitas og group 4 securicor – har alle de største udvik-•	

let sig til at være leverandører af mange forskellige fM ydelser

sodexho skiller sig ud ved bevidst fokus på organisk vækst skabt ved satsning på forretninger med •	

lav kapitalintensitet og højt cash-flow

Johnson Controls skiller sig ud ved at være en koncern med produktionsvirksomhed samt på fM-•	

området stærk med fokus på i-fM og management-rådgivning
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men med det danske redningskorps Falck etableret i 1906 og et engelsk vagtselskab etableret i 

1935. Både Securitas og G4S er specialiserede inden for security, mens ISS med udgangspunkt 

primært i rengøring siden 2000 i stigende grad har udviklet sig til en allround FM leverandør. 

Rentokil er specialiseret inden for skadedyrsbekæmpelse, mens Serco er en allround FM leveran-

dør med udgangspunkt i England. Disse to virksomheder omtales ikke videre i det følgende.

I nedenstående figurer er de 6 største virksomheder anført dels i forhold til antal ansatte dels 

efter antal lande, hvor virksomhederne er repræsenteret. Som det fremgår, er G4S størst både 

med hensyn til antal ansatte med 480.000 og antal lande med 100, mens Compass er næststørst 

både efter antal ansatte og antal lande. ISS er tredjestørst efter antal ansatte med 375.000 og 

fjerdestørst efter lande med 49, mens Sodexho omvendt er tredjestørst efter antal lande og fjer-

destørst efter ansatte. Tilsvarende deles Aramark og Securitas om de to sidste placeringer 

group 4 securicor

Compass

iss 

sodexho

Aramark

securitas

0 100 200 300 400 500 600

Antal 1.000 ansatte

verdens 6 største serviCevirksoMHeder Målt efter AntAl AnsAtte

(kilde: virksoMHedernes HJeMMesider og Børsen, 30.10.2006)

group 4 securicor

Compass

iss 

sodexho

securitas

Aramark

0 20 40 60 80 100 120

Antal lande

verdens 6 største serviCevirksoMHeder Målt efter AntAl lAnde

(kilde: virksoMHedernes HJeMMesider)

I nedenstående skema er overordnede data for de 6 største af ovennævnte leverandører vist sam-

men med tilsvarende oplysninger for Johnson Controls og Coor Service Management (Coor). 

Oplysningerne for Johnson Controls vedrører hele koncernen, og FM udgør kun en mindre del 

heraf. Det fremgår, at Coor er af meget beskeden størrelse sammenlignet med de øvrige virk-

somheder.
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Både Compass og Sodexho hævder på deres hjemmeside, at de er verdens førende Food Service 

provider. Sodexho anfører at dette gælder, hvis man ser bort fra kommercielle restauranter. 

Securitas og G4S hævder tilsvarende på deres hjemmesider, at de begge er verdensleder inden 

for Security. Securitas oplyser, at 75% af verdensmarkedet er i USA og Europa med en anslået 

værdi på 687 mia. kr. og en årlig vækst på 8%, mens markedet i resten af verden vokser omtrent 

dobbelt så stærkt. Inden for Security udgør vagt ifølge Securitas den største del af markedet 

med ca. 44%, mens alarmer udgør ca. 30% og pengetransport ca. 9%.

Hvem er størst i Norden

ISS er den største FM leverandør i Norden og er især dominerende inden for rengøring. Ifølge 

direktør Jesper Busk, ISS er Johnson Controls den største konkurrent til ISS globalt set, men i 

Europa er Compass Group og Sodexho ligeledes store konkurrenter. I Norden gælder det dog 

primært inden for catering (Sodexho hævder som nævnt, at de er nr. 1 inden for Food Service i 

Skandinavien), mens Coor samlet set er den største konkurrent til ISS i Norden. 

Arbejdsområdet for Johnson Controls og ISS har ifølge Jesper Busk udviklet sig nærmest dia-

metralt modsat hinanden, men paradoksalt nok med det resultat, at virksomhedernes arbejds-

områder har nærmet sig hinanden. Johnson Controls har udviklet sig fra en ren management-

virksomhed til i stigende grad selv at udføre serviceydelser, mens ISS er gået fra at være ren 

serviceleverandør til i stigende grad også at varetage managementopgaver. 

Som refereret fra Capgeminis undersøgelse i afsnit 2.3 er markedet for I-FM stærkt konsolideret 

på nogle få virksomheder i Norden, og ifølge undersøgelsen er ISS størst med 44%, mens Coor 

Service Management står for 28% og Johnson Controls for 10%.

Ifølge direktør Jørgen Utzon, Coor er ISS klart markedsleder i Danmark (ISS’s bastion), mens 

Coor er markedsleder i Sverige (Coor’s bastion). Det norske tidsskrift FDV omtaler ISS som Nor-

ges største serviceselskab. Jørgen Utzon karakteriserer det norske marked som ”Emerging” med 

mistro mod outsourcing generelt, mens det finske marked karakteriseres som domineret af 

”Single Service” fokus. 

overordnede daTa for 6 serviceleverandører
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Compass Group

Compass Group er moderselskabet i en britisk koncern, der er noteret på børsen i London. Kon-

cernen beskæftiger mere end 400.000 mennesker i over 90 lande. I 2005 var omsætningen på 

137,6 mia. kroner. Compass startede i England under navnet Factory Canteens Limited i 1941 

under den 2. verdenskrig med henblik på at tilbyde mad på ammunitionsfabrikker, idet arbe-

jderne lovmæssigt havde ret til et varmt måltid hver dag. Siden er virksomheden vokset både 

organisk og gennem opkøb. 

Compass Group betragter sig som global markedsleder inden for Food Service og opererer med 

egne Food Service virksomheder inden for sektorerne: 

Business & industry (Eurest) • 

Fine dining (Restaurant Associates) • 

Defence, offshore & remote site (ESS) • 

Education (Scholarest) • 

Healthcare (Medirest) • 

Vending (Selecta)• 

Udover Food Service tilbyder Compass Group også en lang række andre Facility Management 

ydelser. På nedenstående verdenskort er Compass Group’s markeder angivet.

I Danmark er Compass Group især kendt under navnet Eurest, som bl.a. omfatter det tidligere 

SAS Catering, jf. nedenstående tekstboks, men koncernen er ligeledes repræsenteret med sel-

skaberne Medirest, Selecta og ESS. Eurest A/S er med sine 1200 medarbejdere en af de største 

aktører på det danske cateringmarked. Eurest driver over 200 personalerestauranter og kanti-

ner på de danske arbejdspladser, hvor de hver dag serverer frokost for mere end 70.000 men-

nesker. Deres kunder består primært af virksomheder med over 100 ansatte, og produktionen 

af maden foregår oftest hos kunderne.

kernemarkeder Markeder under udvikling
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Sodexho

Sodexho blev startet af franskmanden Pierre Bellon i Marseille i 1966 med en enkelt virksom-

hedsrestaurant. Sodexho er i dag oppe på 325.000 ansatte i 76 lande med 26.700 sites samt en 

omsætning i 2005 på 86,9 mia. kr.

Pierre Bellon formulerede tidligt følgende filosofi for virksomheden: ”En virksomhed er et sam-

fund bestående af kunder, ansatte og ejere. Formålet med min virksomhed skal være at tilfreds-

stille alle tre parter”. Han fandt dog hurtigt ud af, at disse parter havde modsatrettede behov, og 

fandt frem til at måden at tilgodese alle tre parter var organisk vækst. For det første demonstre-

rer organisk vækst, at de eksisterende kunder er villige til at blive. Det giver tillige de ansatte 

sikkerhed i ansættelsen og avancementsmuligheder. Endelig vil investorer hellere investere i en 

virksomhed, der vokser og giver et større afkast.

For at opnå en høj organisk vækst og bevare virksomhedens selvstændighed fandt Pierre Bellon 

frem til, at han for det første skulle fokusere på forretninger, der ikke er kapitalintensive, og 

Sodexho har da også investeringer på mindre end 2% af omsætningen. For det andet skulle han 

udvikle forretninger på områder, der genererer negativ arbejdskapital, således at der skabes et 

højt cash-flow.

Sodexho er siden hen vokset stærkt, og det er i vid udstrækning sket gennem organisk vækst. 

I 1970-erne ekspanderede Sodexho i bl.a. Belgien, Italien, Mellemøsten, Afrika og Brasilien. I 

1990-erne fortsatte væksten gennem en række opkøb primært i form at overtagelse af hotelkon-

cerners hidtidige castering-selskaber i USA, UK og Skandinavien. Herunder overtog Sodexho i 

1995 selskabet Partena, der opererede i Sverige, Danmark og Norge, og tidligere var ejet af en 

svensk hotelkæde.

Sodexho hævder på deres hjemmeside, at de er verdens førende Food Service provider, hvis man 

ser bort fra kommercielle restauranter. Sodexho hævder tillige, at de er nr. 1 i USA, nr. 2 i UK 

og nr. 1 i Skandinavien inden for Food Service, at de er nr. 1 i verden inden for Food Service i 

frA sAs CAtering til eurest (kilde: WWW.eurest.dk og WWW.CoMPAss-grouP.CoM)

efter den kommercielle lufttrafik blev mere udbredt, og flyvemaskinerne i løbet af 1920’erne fik en 

passende størrelse, begyndte flyselskaberne at ansætte stewarder til at sørge for passagerernes for-

plejning om bord. i begyndelsen af flycateringens historie blev de friskbagte boller og smørrebrød fra 

Hammers restaurant bragt ud til de sultne passagerer på budcykel. sAs indså hurtigt ideen med at 

kombinere fly og mad, så da den nye, store dC6 ”Cloudmaster” i 1948 blev sat ind på de lange ruter, 

introduceredes sAs kitchen Handbook. der kom purser, steward og stewardesse på flyene og et helt 

nyt flykøkken blev bygget i kastrup lufthavn.

Allerede dengang var kvaliteten i fokus. de højtbelagte smørrebrød var populære, og de flade ameri-

kanske sandwiches kunne ikke klare sig i konkurrencen. især var det en torn i øjet på de amerikanske 

luftfartsselskaber, at man i skandinavien serverede så flotte anretninger på turistklassen. det resulte-

rede i den såkaldte smørrebrødskrig, som danmark vandt – sAs kunne fortsat servere smørrebrød.

i 1961 stiftedes sAs Catering og aktiviteterne bredte sig til lufthavnsrestauranter, catering i bred for-

stand og hoteldrift verden over. i 1983 opdeltes selskabet i to selvstændige forretningsområder: sAs 

Hotels og sAs service Partner. På det tidspunkt var sAs service Partner, som begyndte med beskedne 

400 ansatte, efterhånden blevet et milliardforetagende med mange tusinde ansatte. Cateringaktivi-

teterne omfattede – ud over Airline Catering – Hospital Catering, off shore & industrial Catering og 

desuden hele restaurationsområdet med blandt andet personalerestauranterne.

i 1993 blev catering-delen af sAs service Partner solgt til Compass group, og i 1995 opkøbte Compass 

group det franskejede eurest international – heraf stammer det nuværende navn eurest A/s. eurest 

blev oprindelig etableret i 1970 af nestlé og Wagon lits.
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segmenterne Healthcare and Education og nr. 2 i segmentet Business & Industry, samt at de er 

nr. 1 inden for Remote Site Management og nr. 2 inden for Service Vouchers and Cards.

 

Aramark

Oprindelsen til Aramark var i USA i 1936, hvor Davre Davidson fik idéen til at installere mønt-

automater med peanuts op på fabrikker og kontorer samt ikke mindst at servicere automater-

ne, så de løbende blev fyldt op. Den samme idé havde William Fishmann, der stod i spidsen for 

Automatic Merchandising Company. Under 2. verdenskrig stod Davidson for at servicere auto-

mater på Douglas Aircraft’s fabrik i Californien, mens Fishman stod for at servicere automater 

på Douglas Aircraft’s fabrik i Chicago, og den fælles kunde førte de to mænd sammen.

I 1959 blev Davidson’s og Fishman’s virksomheder slået sammen under navnet Automatic Re-

tailers of America – ARA. For at dække hele USA købte de i 1961 en virksomhed på østkysten 

med hovedkontor i Philadelphia, og Aramark har i dag hovedsæde her. Virksomheden fortsatte 

sin udvikling fra udgangspunkter med automater til også at varetage ”manual” Food Service og 

fortsatte med at ekspandere og diversificere til nye serviceområder primært gennem opkøb. 

I dag varetager Aramark en vidt spektrum af FM ydelser og har 240.000 ansatte fordelt på 18 lan-

de. I Europa er Aramark repræsenteret i UK, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien, Luxemburg, 

Irland og Tjekkiet. Aramark opererer således ikke i de nordiske lande. Aramarks omsætning var 

i 2005 på 64,3 mia. kr. 

Securitas

Securitas blev stiftet i 1934 under navnet Hälsingborg Nattevakt af Erik Philip-Sørensen som et 

datterselskab under De Forenede Vagtselskaber i Danmark, der i dag er en del af ISS. Erik Philip-

Sørensen var teknisk direktør i De Forenede Vagtselskaber, men det svenske datterselskab blev 

i 1938 købt af familien Philip-Sørensen og videreført som et selvstændigt selskab. Dette ekspan-

derede i det følgende år gennem opkøb af andre vagtselskaber i Sydsverige. 

I 1949 startede familien selskabet Securitas Alarm, og i 1950 etablerede familien et selskab 

i UK. Alle familiens selskaber blev dermed organiseret under navnet Securitas International. 

Aktiviteterne i UK blev i 1968 organiseret under navnet Group 4 (Total Security) med Jørgen 

Philip-Sørensen som administrerende direktør. 

I 1981 blev selskabet delt, således at aktiviteterne i Sverige videreførtes af Sven Philip-Sørensen 

under navnet Securitas, mens de internationale aktiviteter videreførtes af Jørgen Philip-Søren-

sen og senere indgik som del af G4S. Securitas har siden skiftet ejere flere gange. Omkring 1990 

startede Securitas en international ekspansion gennem opkøb primært i Europa startende i 

Norge, Danmark og Portugal, og i 1999 etablerede man sig i USA. 

I dag er Securitas på vagtområdet opdelt i to geografiske divisioner – Nordamerika og Europa, 

og desuden er der en division inden for pengetransport betegnet Loomis. De i alt 215.000 ansat-

te i 2006 var fordelt med 195.000 i vagtdivisionerne og 20.000 i Loomis. Markedsandelen inden 

for vagtområdet er på 12% i hele verden med henholdsvis 16% i Nordamerika og 18% i Europa. 

Inden for pengetransport er markedsandelen på 19% både i USA og Europa. Omsætningen var i 

2005 på 53 mia. kr., og Securitas opererer i 30 lande. 

Group 4 Securicor

G4S blev først etableret under dets nuværende navn i 2005 ved en fusion af Group 4 Falck og 

Securicor. Moderselskabet har hovedsæde i England. G4S er med 480.000 ansatte den virksom-

hed registreret på børsen i London med flest medarbejdere. Selskabet opererer i mere end 100 

lande, og omsætningen var i 2005 på 45,0 mia. kr.
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Group 4 er som beskrevet ovenfor udsprunget af Securitas koncernen, mens Falck havde bag-

grunden i det danske redningskorps, der blev etableret af Sophus Falck i 1906. I 1993 havde 

Falck overtaget ISS Securitas og blev dermed til Falck Securitas, som i 2000 fusionerede med 

Group 4 under navnet Group 4 Falck. Efter fusionen med Securicor er Falck igen blevet et selv-

stændigt redningskorps i Danmark.

Securicor havde baggrund i et vagtselskab, der blev etableret i England i 1935 af den tidligere 

minister Edward Shortt under navnet Night Watch Service. Selskabet blev også kaldt Security 

Corps, hvilket førte til navnet Securicor, og i 1960-erne bredte det sig til hele UK og ekspande-

rede internationalt i Afrika, Malaysia og Hong Kong. 

I 1993 stod Securicor for drift af det første fængsel i UK på en PFI kontrakt (Private Finance 

Initiative – svarer til OPP – Offentlig-Privat Partnerskab). Selskabet ekspanderede yderligere 

internationalt, bl.a. i Tyskland og USA.

I lighed med G4S er hovedaktiviteterne opdelt på vagt og pengetransport og efter omsætninge 

udgør disse henholdsvis 80% og 20%. Selskabets aktiviteter fordeler sig med 56% i Europa, 16% 

i Nordamerika og 16% på nye markeder. G4S anfører på deres hjemmeside, at de har en af de 

førende markedsposition i UK, Skandinavien, Canada, Holland, Tyskland, Frankrig og Belgien.

Johnson Controls

Baggrunden for Johnson Controls var opfindelsen af den første elektriske rumtermostat, som 

blev patenteret i 1883 af professor Warren S. Johnson ved State Normal School i Whitewater, 

Wisconsin. Dette dannede både grundlag for etableringen af virksomheden Johnson Electric 

Service Company i 1885 med produktion, installation og servicering af automatisk tempera-

turregulering og for udviklingen af en ny industri inden for bygningsautomatik. Efter at have 

bevæget sig ind på en række andre områder besluttede virksomhedens ledelse ved Warren S. 

Johnsons død i 1911 at koncentrere sig om temperaturkontrol i bygninger – undtaget boliger. 

I 1950-erne udviklede virksomheden den første overvågningscentral betegnet Pneumatic Con-

trol Center, hvor de vigtigste temperaturer kunne overvåges, kontrolleres, registreres og styres 

af en operatør fra centralt hold. I 1972 udviklede virksomheden industriens første mini-com-

puter til bygningskontrol betegnet JC80. Virksomheden skiftede i 1974 navn til Johnson Con-

trols. I 1980-erne videreudviklede virksomheden digital kontrol teknologi i form af JC85, og i 

1990-erne indførte virksomheden som de første åbne protokoller, der muliggør en direkte sam-

menkobling af kontrolenheder fra forskellige fabrikanter. I dag markedsfører virksomheden 

Metasys® Facilities Management System til energistyring og kontrol af indeklima i bygninger.

 

FM har gennem lang tid været en del af virksomhedens ydelser. I 1980-erne udbredte man ak-

tiviteterne til at omfatte mekanisk og elektrisk udstyr for at hjælpe kunder med at reducere 

antallet af serviceleverandører. Det førte til udviklingen af Integrated Facilities Management 

(I-FM), så en kunde kun behøver én indgang til drift og vedligehold af alle kundens bygninger og 

funktioner samt sikre optimal bygningseffektivitet og pålidelighed. I dag har Johnson Controls 

ansvaret for 600 mio. m2 rundt om i verden, herunder IBM’s faciliteter i 20 lande. 

I 1978 overtog Johnson Controls en virksomhed, der producerer autobatterier og 1985 købte 

man en anden virksomhed, som producerer sæder m.v. til bilindustrien. I dag er Johnson Con-

trols verdens største producent af interiør til personbiler.

Johnson Control har hovedsæde i Milwaukee, USA, og virksomhedenss aktiviteter er opdelt i 

følgende 3 hovedområder:
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Interiør til personbiler (Automotive Experience) • 

Autobatterier mv. (Power Solutions) • 

Bygningseffektivitet (Building Efficiency• 

FM indgår i Bygningseffektivitet, der tillige omfatter bygningsautomatik og bygningsinstallati-

onskomponenter. Ud af koncernens samlede omsætning på 178,3 mia. kr. i 2006 stod Bygnings-

effektivitet for 56,5 mia. kr., mens antallet af ansatte var på 54.000 ud af de i alt 136.000. Da FM 

kun udgør en del af Bygningseffektivitet må det antages, at Johnson Control på FM området er 

mindre end de 6 største både med hensyn omsætning og antal medarbejdere. Til gengæld er 

Johnson Controls blandt de helt store i global tilstedeværelse, idet Johnson Controls kan tilbyde 

samarbejde med FM-kunder i 100 lande

I forhold til andre FM leverandører er Johnson Controls karakteriseret ved i højere grad at fun-

gere som management-konsulenter, som primært påtager sig I-FM opgaver. I starten af 2007 har 

Johnson Controls skiftet strategi i forhold til FM, idet man satser på såkaldt Global Workplace 

Solutions. Dette er sket som resultat af, at flere af virksomhedens kunder ønsker kontrakter 

med samme leverandør på tværs af landegrænser. 90% af deres kunder opererer i mere end 

et land, og 1/3 opererer i mere end én global region – EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 

Americas (Nord-, Syd og Mellemamerika) og Asien. Johnson Controls har i sammenhæng her-

med ændret sin interne organisation fra at være lande-orienteret til at være kundeorienteret 

på tværs af landegrænser. Samtidig indebærer den nye strategi, at strategisk rådgivning om 

ejendomme får en central position i Johnson Controls’ ydelser.
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4.6 virksomhedshoTeller

Dette tema indeholder cases om:

Scion-DTU, der har etableret en iværksætterkuvøse på DTU med henblik på højteknologi-• 

ske iværksættervirksomheder med tilknytning til universitetets forsknings-miljøer

Regus, der er en af de internationalt set første og største operatører af kontorhoteller• 

4.6.1 scion-Dtu’s iværksætterkuvøse

Baggrund

Scion-DTU er et datterselskab 100% ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som blev etab-

leret ved en fusion mellem Forskningscentret ved Hørsholm og DTU i 2004. Forskningscentret 

ved Hørsholm blev etableret som en forskerpark i 1962. Samarbejdet mellem Forskningscentret 

og DTU startede i 1995 med etablering af virksomhedskuvøsen Innovationscentret i Hørsholm. 

Samtidig med fusionen åbnedes en forskerpark på DTU’s campus i Lundtofte i form af en iværk-

sætterkuvøse eller væksthus. I 2005 har Scion-DTU åbnet et konference- og motionscenter i 

Hørsholm med betegnelsen Søhuset. 

I denne case fokuseres på Scion-DTU’s iværksætterkuvøse i Lundtofte. Iværksætterkuvøsen er 

en del af Innovationscentret, som dermed både har faciliteter i Hørsholm og Lundtofte un-

der en fælles ledelse. Forskellen er, at iværksætterkuvøsen er placeret i et forskningsbaseret 

universitetsmiljø med gode muligheder for samarbejde med forskere og studerende på DTU i 

forbindelse med projektarbejde. Mange af lejerne i iværksætterkuvøsen på DTU er udsprunget 

af forskning på universitetet.

Forbilledet for iværksætterkuvøsen er de berømte, internationale forskerparker omkring Stan-

ford University, MIT og Cambridge. Formålet er at fungere som ”rugekasse” for ”nyfødte”, små 

virksomheder, der – måske – er på vej til at vokse sig større. 

CAse-oBJekt

virksomhed: scion-dtu

land: danmark

kernevirksomhed:  iværksættervirksomhed

supportfunktion: facilitetsudlejning og lejersupport

tema: fM koncepter

emne: virksomhedshoteller 

Best Practice aspekt: iværksætterkuvøse i universitetsmiljø

søgeord: virksomhedshotel, forskerpark, iværksætterkuvøse, netværk

læringsPunkter:

for nye virksomheder er et virksomhedshotel en god løsning, der giver mulighed for at koncen-•	

trere sig om egen udvikling og tilkøbe nødvendige serviceydelser efter behov

Placering af videnbaserede iværksættervirksomheder sammen i et universitetsmiljø giver gode •	

muligheder for tværgående samarbejde, videnoverførsel og netværksdannelse

lokaliseringen i universitetsmiljøet giver desuden gode muligheder for at håndplukke nyuddan-•	

nede kandidater og ansætte studerende efter behov. 
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Kerne- og supportvirksomhed

Scion-DTU ser sin rolle som leverandør af rammebetingelser for vidensintensive virksomhe-

der, idet man understøtter virksomhederne angående deres ”periferi-opgaver”. Disse opgaver 

er ikke uvigtige for virksomhederne, men de angår ikke løsning af de opgaver, som virksom-

hederne leverer til deres kunder. Lejerne hos Scion-DTU kan således koncentrere sig om deres 

kernevirksomhed, mens Scion-DTU som udlejer og serviceleverandør varetager de nødvendige 

supportfunktioner.

Rammerne for iværksætterkuvøsen

Faciliteterne på DTU er indrettet i eksisterende bygninger, som tidligere anvendtes af Ingeni-

ørakademiet men blev frigjort ved sammenlægningen af Ingeniørakademiet med institutterne 

på DTU. For øjeblikket råder man over 8-9.000 m2 bygningsareal, men dette øges ultimo 2006 til 

16.000 m2 og på sigt planlægges med i alt 22.000 m2. 

Scion-DTU lejer bygningerne af DTU, og bygningerne renoveres i forbindelse med Scion-DTU’s 

overtagelse. Man lægger vægt på at skabe åbne og kreative rammer. Det sker bl.a. ved at fjerne 

gangvægge ved små lokale tekøkkener, etablere glaspartier i dele af gangvæggene mod konto-

rer, hæve de nedhængte lofter i områder nærmest facaderne samt etablere nye vinduesåbnin-

ger i trapperum ved gavle. Endvidere er etableret enkelte ellipseformede møderum og bølgende 

træadskillelse mellem kantinens spiseområde og det tilgrænsende strøgområde. 

Man startede iværksætterkuvøsen pr. 1. november 2004. Der er mulighed for at leje kontor-

arealer indrettet med åbne kontormiljøer eller enkeltmandskontorer samt laboratorietunge 

lejemål og værksteder. Desuden kan virksomhederne leje apparatur og forsøgsrum på DTU. Af 

fællesfaciliteter kan virksomhederne bl.a. benytte kantine, reception med gæstemodtagelse, 

fælles tekøkkener og plads til uformelle møder. Endvidere er der mulighed for mod betaling at 

benytte en række servicefunktioner placeret i miljøet.

Scion-DTU lægger vægt på at iværksætterkuvøsen omfatter 3 forskellige elementer, der tilsam-

men gør den til noget særligt i forhold til det, andre kan tilbyde. Det første element er bygnin-

ger og det andet element er diverse servicetilbud. Det tredje element er netværksdannelse, og 

dette er et særtegn for Scion-DTU. Det omtales nærmere nedenfor, hvordan Scion-DTU under-

støtter netværksdannelse.

Lejerne og servicetilbud

De typiske lejere er små, innovative virksomheder. Det er dog ikke nødvendigvis hele virksom-

heder, der bor iværksætterkuvøsen – det kan tillige være en udviklingsafdeling eller et projekt 

fra en etableret virksomhed. Branchemæssigt er der stor bredde med bl.a. bioteknologi, medi-

coteknologi, nanoteknologi pharma, miljøteknologi og IT. Fælles for alle lejere gælder, at ho-

vedparten af deres aktiviteter skal være forskning og udvikling. Den almindeligste størrelse er 

1-10 medarbejdere med den største på 40 medarbejdere. Der indgås lejekontrakter med 3-5 års 

løbetid, og man ser helst at virksomhederne ikke bliver der længere end 5 år.

fACts oM sCion-dtu A/s

ejerskab: danmarks tekniske universitet (dtu)

sites: forskerparken i Hørsholm og del af dtu’s campus i lundtofte

Areal: 160.000 m2

lejere: 155 virksomheder og ca. 3.500 personer

Web-adresse: www.sciondtu.dk
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Innovationscentret har i alt 155 virksomheder som lejere fordelt med 90 i iværksætterkuvøsen 

på DTU og 65 i Hørsholm.

Scion-DTU har indtil videre en kø med nye lejere, så man har meget lav tomgang. Det har såle-

des ikke hidtil været vanskeligt at finde lejere. Til markedsføring anvender Scion-DTU årligt et 

7 cifret beløb til annoncering i danske og udenlandske fagblade, lokale og landsdækkende me-

dier, arrangementer (Viden Cafe, Go’ morgen møder), hjemmeside, nyhedsbreve, direct mailing 

kampagner, messedeltagelse, sociale arrangementer for vore lejere (årlig sportsfest med over 

1000 deltagere, netværk for virksomhedernes direktører, etc.), samt bemanding af marketing-

afdelingen. 

Lejekontrakterne består af 2 dele – en huslejekontrakt for arealleje og en aftale om basisservice 

omfattende obligatoriske serviceydelser. Huslejekontrakten indeholder de samme bestemmel-

ser som normalt gælder for erhvervslejemål. I indledningen til kontrakten anføres, at Scion-

DTU er etableret for at skabe gode rammer og faciliteter for virksomheder, der har gavn af at 

være tæt på universitetet. Derudover er det hensigten at skabe netværk på tværs af virksomhe-

derne via arrangementer og attraktive servicetilbud. 

I kontrakten specificeres, at lejemålet er tidsbegrænset for at sikre forskerparkens sammensæt-

ning af lejere inden for målgruppen af innovative vidensbaserede virksomheder, der bidrager 

til forskerparkens vidensmiljø. Endvidere har udlejer ret til, i forbindelse med udvidelse af eksi-

sterende lejemål eller for at opnå bedre udnyttelse af bygningsmassen, at flytte lejer til et andet 

lejemål af tilsvarende størrelse og standard mod godtgørelse af lejerens flytteudgifter. 

De obligatoriske serviceydelser omfatter telefoni, IT, møderum og post, og lejen afhænger af 

virksomhedens størrelse. Selve huslejekontrakten er omfattet af erhvervslejelovens regler, men 

det gælder ikke for aftale om basisservice. Som supplement til den obligatoriske basisservice 

driver Scion-DTU et servicecenter, hvor lejerne mod betaling kan benytte en række fælles kon-

tormaskiner mod betaling efter forbrug. Det gælder kopimaskine, portomaskine, fax, farve-

printer og lamineringsmaskine.

Endvidere tilbydes lejerne en række serviceydelser mod særskilt betaling fra en række service-

virksomheder, som bor til leje i en særlig servicegade. Disse serviceydelser omfatter for øjeblik-

ket IT, bogholderi, revision, HR (Human Ressource), salg og markedsføring, forretningsudvik-

ling og patentering. Der er endvidere planer om at tilbyde rådgivning om jura og finansiering.   

Et nyt tilbud er et motionscenter, som er blevet indrettet i et kælderrum på initiativ af en af 

Scion-DTU’s serviceteknikere.

Et særtegn ved Scion-DTU er, at man lægger stor vægt på netværksdannelse mellem lejerne ind-

byrdes og mellem lejerne og forskningsmiljøer på DTU. Udover den fysiske nærhed er temamø-

der et af de vigtigste elementer i at understøtte netværksdannelse. Man arrangerer således hver 

måned en Viden-café om et særligt tema med deltagelse af specialister. Viden-caféerne arrange-

res af Knud Allermann, der er selvstændig konsulent. Desuden afholder Scion-DTU et månedligt 

morgenmadsmøde over et særligt tema, f.eks. hjerneforskning og intelligens. Man arrangerer 

endvidere arrangementer fredag eftermiddage under overskriften ”Intelligent alkohol”, hvor 

man over en øl eller et glas vin debatterer aktuelle emner af fælles interesse.

En lejer i iværksætterkuvøsen

Firmaet Kasmatic Innovation A/S har boet til leje i iværksætterkuvøsen på DTU siden åbningen 

den 1. november 2004. Firmaet blev startet i 1997 af teknikumingeniør Allan Berg, der i dag 

leder firmaet, sammen med en partner, der var ingeniøruddannet på DTU. Firmaets hovedom-

råde var fra starten udvikling af nøglefærdige elektro-mekaniske produkter til andre virksom-



1134  fM konCePter

4

heder i alle mulige brancher. Senere har man startet med at sælge rettigheder til opfindelser 

som et andet hovedområde. Firmaet vil generelt gerne betragtes som teknologiformidler. 

I starten havde firmaet til huse i Allan Berg’s kælder, men i 1998 flyttede firmaet til et lejemål 

på 250 m2 i Avedøre. I 2001 etablerede man et satellitkontor på DTU, men allerede året efter 

flyttede hele firmaet til DTU. Firmaet havde først til huse i bygning 451, og man har boet i for-

skellige bygninger inden indflytningen i iværksætterkuvøsen.

Baggrunden for flytningen til DTU er, at firmaet næsten fra starten har haft et tæt samarbejde 

med institutter på DTU. Det startede i 1998, hvor man samarbejdede med det daværende DIA-E. 

Senere er samarbejdet udvidet til en række forskellige institutter, og firmaet har nu løbende 

samarbejde med DTU-medarbejdere om tilgang af teknologi og med studerende under gen-

nemførelse af afgangsprojekter. Hovedparten af de fastansatte medarbejdere er håndplukkede 

nyuddannede kandidater fra DTU, og hovedparten af de timelønnede er studerende på DTU. 

Firmaet har tillige samarbejdet med andre videncentre, men hidtil primært på specialområder 

som f.eks. optik. Man satser imidlertid på at etablere samarbejde med RISØ, Århus Universitet, 

Sydvestjysk Universitet og Aalborg Universitet. Man har allerede kontakt med RISØ. Firmaet har 

desuden netop etableret et satellitkontor med en medarbejder ved Århus.

For et lille firma som Kasmatic er et kontorhotel interessant, så man ikke selv skal sørge for at 

etablere den nødvendige infrastruktur og service til at virksomheden kan fungere. I et kontor-

hotel kan firmaet koncentrere sig om sin kerneopgaver, og Kasmatic har outsourcet alle admi-

nistrative funktioner som bogholderi og HR, bl.a. ved at samarbejde med servicevirksomheder 

i Scion-DTU.   

I iværksætterkuvøsen bor Kasmatic sammen med en række andre nystartede virksomheder 

med tilsvarende behov. Man sætter pris på de fælles netværksaktiviteter som Scion-DTU arran-

gerer i form af temamøder m.v. Tilslutningen til disse møder er dog ikke overvældende, men i 

iværksættervirksomheder har alle travlt, så det er svært at afsætte tid til netværksaktiviteter. 

Kasmatic har kun haft begrænset omfang af egentligt projektsamarbejde med andre virksom-

heder i iværksætterkuvøsen, men det betragtes også som værende af sekundær betydning. Det 

er nærheden til forskningsmiljøet på DTU, der er den helt afgørende faktor for Kasmatic’s lo-

kalisering. 

Allan Berg vurderer, at DTU er i en positiv udvikling med at ændre fokus fra det gamle univer-

sitet til at åbne sig mere mod industrien, men det går stadig langsomt. 

Kasmatic er glade for den fleksibilitet, som Scion-DTU udviser. Firmaets arealbehov og lejemål 

er således over de sidste 1½ år blevet fordoblet (fra ca. 45 m2 til ca. 100 m2). Nogen gange har 

Scion-DTU dog svært ved at følge med, og Kasmatic har på kort sigt ønske om at udvide med 

yderligere 50 m2. 

fACts oM kAsMAtiC innovAtion A/s

grundlagt: 1997 under navnet kasmatic group Aps. – ændret til nuværende i 2001

ledelse: direktør Allan Berg som tillige er en af to hovedaktionærer

Branche: teknologiformidling

Marked Primært danmark

Medarbejdere: 10 faste og 15-17 timelønnede – primært dtu-studerende 

Hjemmeside: www.kasmatic.dk
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Det er i takt med udviklingen fra iværksætterkuvøsens start blevet langt mere attraktivt for 

Kasmatic at bo der, og man er generelt meget tilfredse med Scion-DTU’s serviceydelser. Der er 

dog enkelte områder, der kunne trænge til en finpudsning. Det gælder telefonisystemet, hvor 

der er et teknologiproblem, samt kapaciteten i kantinen, der har vist sig meget populær, så 

den udover medarbejderne i iværksætterkuvøsen også tiltrækker mange DTU-studerende. Par-

keringskapaciteten er ligeledes i underkanten. 

Kasmatic har en lejekontrakt på 5 år, men man forventer at den bliver forlænget. Man håber 

desuden at kunne skyde nye selskaber i gang i iværksætterkuvøsen. Hvis Kasmatic bliver nødt 

til at fraflytte, vil man satse på at lokalisere sig i nærområdet ved DTU for at kunne fastholde 

den tætte kontakt til medarbejdere og studerende på DTU.

Organisering og ledelse af iværksætterkuvøsen

Scion-DTU’s medarbejdere har daglig kontakt med lejerne. Man sender dagligt mails, når post 

er klar til afhentning og med andre praktiske beskeder. Når nye lejere flytter ind, afholder 

Scion-DTU indflytningsmøde med de nye medarbejdere. Man henvender sig ligeledes til lejerne 

med opsøgende servicesalg. 

Innovationscentret ledes af en centerleder – tidligere Bjarne Rasmussen og nu Leif Ptak. Cen-

terlederen refererer til salg- og marketingschef Michael Steen Amundsen. Man er i gang med 

at gruppere kunderne efter deres behov, og det er hensigten at tilrettelægge ydelser, adfærd og 

tilbud efter disse behov.

Scion-DTU gennemfører en årlig kundetilfredshedsanalyse blandt lejerne. Den første analyse, 

hvor iværksætterkuvøsen i Lyngby var omfattet, blev gennemført i 2005. I analysen bedes le-

jerne vurdere en række forhold efter deres vigtighed og lejernes tilfredshed på en skala fra 1 til 

5. Lejerne i Lyngby vurderede følgende 5 forhold som værende de vigtigste:

Lejemålet optimalt (udformning, størrelse og funktion)1. 

Kantineordningen (madordning m.m.) 2. 

Mødelokaleordningen (mødebooking m.m.)3. 

Servicekonceptet omkring receptionen (gæstemodtagelse, posthåndtering, kopiservice 4. 

m.v.)

Generel tilfredshed med at bo i Scion-DTU i Lyngby5. 

Med hensyn til det sidstnævnte spørgsmål om generel tilfredshed blev lejernes forventninger 

opfyldt, men på de øvrige ovennævnte områder var der plads til forbedringer. Der var beske-

den tilfredshed med omfanget af samarbejde med andre virksomheder i Scion-DTU, selv om 

det blev vurderet som relativt vigtigt. Analysen indeholdt ikke spørgsmål om samarbejde med 

forskningsmiljøer på DTU.

Scion-DTU indgår tillige i international benchmarking, som gennemføres inden for rammerne 

af International Association of Science Parks.

Scion-DTU’s udviklingsplaner 

Før fusionen var Forskningscentret i Hørsholm en selvejende non-profit organisation. Efter etab-

lering af Scion-DTU som et datterselskab stiller DTU i princippet krav om et økonomisk over-

skud. Der ydes ingen offentlig støtte til Scion-DTU, og man præsterede i 2005 et pænt overskud.

Scion-DTU indgår i konsortiet Cobis A/S som i 2005 vandt konkurrencen om etablering af en 

ny bioteknologisk forskerpark ved Tagensvej i København i tilknytning til et planlagt BioCenter 

ved Universitetsparken. Scion-DTU skal stå for opførelsen af byggeriet, der gennemføres i 2 eta-
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per på tilsammen 10.000 m2. De øvrige konsortiedeltagere i Cobis er Symbion A/S, som driver 

en forskerpark på Østerbro og Forskerpark Århus A/S. 

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra daværende teknisk chef Anders 

Frejberg og daværende afdelingsleder Bjarne Rasmussen, Scion-DTU (begge skiftede job i 2006) 

ved møde den 11. januar 2006, fra direktør Allan Berg, Kasmatic Innovation A/S, der er lejer 

i iværksættekuvøsen, ved møde den 19. juni.2006, kommentarer fra salg- og marketingschef 

Michael Steen Amundsen samt nedenstående referencer:

Lerborg, Leon & Pamsgaard, Preben (2005): Erhverv og samfund – et modsætningsfyldt samspil – Case: 

Scion-DTU. Artikel i Albertsen, Janne, Goldschmidt, Lars & Larsen Henrik Holt (red.) (2005): Hvor 

svært kan det være? – dilemmaer i videnledelse. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Scion-DTU (2005): Scion-DTU kundetilfredshedsanalyse 2005 – Lyngby virksomhederne.

Scion-DTU: Erhvervslejekontrakt (paradigma).

Scion-DTU: Diverse information på www.sciondtu.dk

4.6.2 regus’ kontorhoteller

Baggrund

Regus Group blev grundlagt i Bruxelles i Belgien i 1989 af Mark Dixon, der i dag er admini-

strerende direktør for koncernen. Mark Dixon opdagede et forretningsbehov, der bundede i 

det faktum, at de fleste virksomheder på det tidspunkt anvendte hotelfaciliteter, når de skulle 

udføre forretninger uden for deres eget kontor. For at imødekomme behovet udviklede og virke-

liggjorde Mark Dixon konceptet om at tilbyde arbejdspladser, når der er behov for dem.

Ifølge www.Regus.com er fleksibilitet nøglen til at forstå virksomheden:

 

“Regus can be summed up in the word ’flexibility’ — flexibility in services, flexibility in the length of the con-

tract, and flexibility in budgeting.”

CAse-oBJekt 

virksomhed: regus group, Belgien  

land: danmark

kernevirksomhed:  understøtning af virksomheder med behov for ad hoc kontorfaciliteter

tema: fM koncepter

emne: virksomhedshoteller

Best Practice aspekt:  forretningskoncept med verdensomspændende kæde af kontorhoteller 

med mulighed for virtuelle kontorer

søgeord:  virksomhedshotel, kontorhotel, Business Centre, virtuelt kontor, out-

sourcing

læringsPunkter

virksomheder kan etablere kontorer uden investeringer i arbejdspladsindretning og uden egne •	

support faciliteter

kontorhoteller indebærer outsourcing af arbejdspladsfaciliteter•	

giver virksomhedernes fleksibilitet vedrørende behov for kontorarbejdspladser og mødelokaler•	

virtuelle kontorer giver mulighed for lokal tilstedeværelse uden lokalt ansatte medarbejdere•	
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Outsourcing af arbejdspladser

Regus tilbyder virksomheder en enkel løsning til outsourcing af arbejdspladser, som gør virk-

somhederne i stand til at tilpasse arbejdspladserne til deres forretningsbehov. Frem for at in-

vestere i mursten eller binde sig til et lejemål i lang tid kan virksomhederne benytte sig af 

de mange forskellige løsninger, som Regus tilbyder til sikring af kontorfaciliteter på fleksible 

vilkår, som matcher deres arbejdspladsbehov med forretningsbehovene. Denne tilgang gør det 

muligt for virksomhederne at forblive aktive, omstillingsparate og klar til markedsudvidelser, 

når mulighederne dukker op. 

Derudover kan kunderne benytte sig af hele Regus Groups’ program af forretningstjenester – 

inklusive videokonference, desktop publishing, administrativ support og forplejning – hvor 

man betaler på basis af forbrug.

Med 750 lokationer i 350 byer i 60 lande er Regus’ business centre placeret strategisk i hoved-

stæder, prestigefyldte erhvervsområder og på nye markeder. Regus’ tilbud giver virksomheder i 

alle størrelser – fra små virksomheder i vækst til selskaber på Fortune’s liste over de 500 største 

selskaber i USA – mulighed for at udføre forretninger hvornår og hvor, de ønsker det. 

Samtidig med at de udvider globalt, vælger de at drive forretning på en miljømæssig ansvarlig 

måde. De overholder alle lokale og internationale bestemmelser, som gælder for deres ejen-

domme, leverandører og forretningspartnere.

Før en ejendom erhverves eller før man udforsker et forretningspartnerskab, vurderer de pro-

jektets miljømæssige indflydelse. Bevaring af naturlige ressourcer og en konstant søgen efter 

måder at spare energi på er højt prioriteret i visionen for deres fremtidige virke.

Business centre

Regus’ business centre er altid placeret tæt på større trafikknudepunkter. Man betaler et må-

nedligt gebyr og får herfor et komplet, professionelt kontormiljø. Man får også professionelle 

receptionister, telefon- og IT-services, køkkenområder og internetcaféer.

Med traditionelle kontorer er man nødt til at bruge tid og penge på at etablere og indrette din 

arbejdsplads. Før man kan være produktiv, skal man:

Betale for skiftende arbejdsplads • 

Underskrive en lejekontrakt af fastsat længde • 

Finde kontormøbler • 

Kontakte adskillige serviceudbydere (telefon, internet, vedligehold) • 

fACts oM regus

regus group betjener mere end 100.000 kunder om dagen over hele verden og har over 2000 •	

ansatte. 

virksomhedens netværk består af 750 business centre, der er placeret i mange af de mest presti-•	

gefyldte kontorbygninger i 350 byer i 60 lande verden over. 

i norden er regus repræsenteret med følgende domiciler:•	

danmark: Ballerup, Hellerup, københavn og lyngby•	

sverige: göteborg, stockholm, uppsala•	

norge: oslo•	

finland: espoo, Helsinki•	

regus group er verdens største uafhængige leverandør af videokonferencefaciliteter og er føre-•	

nde indenfor mødelokaler i professionelle kontormiljøer. 
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Ansætte kontormedarbejdere • 

Købe eller leje kontorudstyr • 

Opbygge eller konfigurere internet-infrastruktur • 

Bruge tid, ressourcer og penge • 

Med Regus’ business centre er man ifølge Regus kun et enkelt telefonopkald eller et klik med 

musen fra en arbejdspladsløsning. Man sætter stikket i sin computer, og begynder arbejdet – 

resten klarer Regus. 

Når man lejer traditionelle kontorlejemål, har man som regel brug for en advokat til at for-

handle en kompliceret kontrakt på plads, før man kan leje eller lease et kontor. Det er ganske 

enkelt at benytte et business center til sine kontorbehov, navnlig hvis man sammenligner det 

med vilkårene for traditionelle kontorlejemål. Regus’ lejekontrakt fylder én side i stedet for 20. 

De giver lejeren fuld kontrol over lejekontraktens længde – fra tre måneder til fem år – på den 

måde kan man vokse i takt med, at ens forretningsbehov ændres. Med deres administrerende 

personale får du adgang til administrativ support og kontormateriel, når man har brug for det, 

uden at man behøver at ansætte et permanent personale eller foretage kapitalinvestering.

Regus har business centre på 750 lokaliteter i 60 lande. Med så mange centre i de vigtigste byer 

verden over er der store chancer for, at der er et center der, hvor en virksomhed vil gøre forret-

ninger. Man behøver ikke foretage en omfattende søgning efter lejearbejdsplads, der passer til 

ens behov – man kan bare søge i Regus’ udvalg og bestemme sig for et sted! Man kan også leje 

et virtuelt kontor, hvis man har behov for flere adresser rundt om i verden, men kun skal bruge 

ét lejemål et enkelt sted. 

Da hvert business center typisk har mellem 100 og 400 arbejdsstationer, kan man imødekom-

me virksomhedernes skiftende pladsbehov. Når man lejer et traditionelt kontor, låses man fast 

i en lejekontrakt, men med et business center kan man udvide eller indsnævre størrelsen på sin 

arbejdsplads i takt med, at behovene ændres. Man betaler kun for den plads, der har brug for. 

Kunderne har adgang til business centre verden over. Man modtager fortrinsret til mødeloka-

ler, videokonference- og internetcaféfaciliteter fra Regus. Deres business centre har kvalificeret, 

flersproget personale klar til at hjælpe en med kopierings- og udskrivningsservice såvel som 

receptionsservice. 

Kontorerne kan lejes med forskellig indretning, så de imødekommer ens specifikke behov. Man 

er ikke underlagt de dyre etableringsafgifter, som er normale i forbindelse med leje af traditio-

nelle kontorer. Man vælger mellem enkeltmandskontorer, store chefkontorer, teamkontorer el-

ler åbne kontorlandskaber – alle fuldt møbleret og udstyret. Der kan hurtigt opstilles avanceret 

IT- og teleudstyr i alle deres lokaler. 

Alle business centre er forsynet med alt, hvad man skal bruge. Der er moderne kontormøble-

ment, højhastigheds-internetforbindelser, avanceret teleinfrastruktur, fuldt bemandede recep-

tionsområder og cybercaféer og køkkenområder. Man kan påbegynde arbejdet øjeblikkelig. 

Der er altid medarbejdere til rådighed til at klare ens daglige administrative gøremål eller spe-

cialprojekter efter behov. Til forskel fra traditionel kontorleje er der intet behov for at ansætte 

administrativt personale udefra til ens kontor. Man kan underskrive en lejekontrakt den ene 

dag og begynde at arbejde den næste.

Hvis man ønsker en synlig tilstedeværelse, er det muligt. Der tilbydes intern branding i busi-

ness centrene, så man kan få vist sin virksomheds logo i sammenhæng med kontorfaciliteterne. 

Der tilbydes fastmonteret skiltning på vægge og oversigtsskiltning i receptionen.
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Regus har 3.700 mødelokaler, som alle er placeret i kontorbygninger nær større trafikknude-

punkter. Der er en professionel atmosfære over møde-, bestyrelses- eller konferencelokalerne. 

Medarbejderne kan imødekomme virksomhedernes behov for alt fra forberedelse af præsenta-

tioner til teknisk assistance. Fotokopiering, laserudskrivning i farver, fax og indbindingsservice 

er også tilgængeligt for mødelokalekunder. 

Mødelokalerne findes til forskellige formål, herunder kursus-, konference- og bestyrelseslo-

kaler og lokaler til interview. Man kan vælge imellem et standardmødelokale, kursuslokale, 

konferencelokale eller bestyrelseslokale. Der medfølger flip-charts og white boards, ligesom 

højhastigheds-internetadgang og udgifter til telefonopkald er indeholdt. Overhead- og diaspro-

jektorer, skærme og tv/video kan også benyttes uden beregning. Der er inkluderet forplejning i 

standardpakken til mødelokaler lejet for en hel dag, og forplejning er også mulig ved halvdags-

reservationer. 

Virtuelle kontorer

Et virtuelt kontor har alle fordelene ved en god beliggenhed, uden at man behøver at være der. 

Virtuelle kontorer giver virksomhederne en vigtig forretningsadresse i mange af verdens bedste 

forretningsområder fra New York til Tokyo. En professionel telefonist be-svarer ens virtuelle 

kontortelefon i ens virksomheds navn. Det virtuelle kontornummer er udstyret med viderestil-

ling af opkald. Derudover har man 24-timers fjernadgang til den voicemail, der er tilknyttet det 

virtuelle kontor. Selv hvis man udvider eller flytter, behøver man aldrig at skifte forretnings-

adresse. Udvider man til et nyt marked, kan man være sikker på, at der er et virtuelt kontor i 

nærheden.

Når man er på farten, har man adgang til sekretærtjenester, lounges og cybercaféer med ens 

virtuelle kontormedlemskab. Post, der modtages på den virtuelle forretningsadresse, kan vi-

deresendes til et hvilket som helst sted i verden med post eller fax, eller den kan gemmes til 

afhentning. Med et virtuelt kontor kan man opnå øjeblikkelig tilstedeværelse hvor som helst 

for kun få kroner om dagen. 

Hvis man vil præsentere sine kunder for en forretningsadresse i centrum og samtidigt drage 

fordel af prisbesparelsen ved at have kontoret derhjemme, er et virtuelt kontor den rette løs-

ning. Regus’ virtuelle kontorprodukter omfatter to timers arbejdsplads pr. måned udover mø-

derum og sekretærtjenester i alle 750 business centre på verdensplan. 

Man kan afprøve nye markeder med et virtuelt kontor, uden at man behøver at kapitalinvestere. 

Med en virtuel kontoraftale får man fortrinsret til mødelokaler fra Regus, som passer til ens 

mødebehov. Når ens virksomhed har behov for et fysisk kontor, kan man beholde forretnings-

adressen og telefonnumrene fra det virtuelle kontor og opgradere til et fysisk kontor i dette 

business center. 

På besøg hos Regus, Lyngby

Som mulig kunde bliver man venligt modtaget i receptionen og der bliver straks ringet efter 

en medarbejder, der viser rundt til de forskellige faciliteter og forklarer muligheder. Er man 

alene kan f.eks. leje et shared office, hvor der også sidder folk fra andre virksomheder. Ellers 

kan man leje f.eks. et cellekontor fra ca. 14.000 kr./måned eller afhængig af periode efter aftale. 

Mødelokaler koster aktuelt fra 80-90 kr./time og pakken kan udvides efter behov til at dække 

hele dagen inkl. Frokost, kaffe etc.

I Lyngby er hele stueetagen udlejet på 4. år til den samme kunde (CNN og TNT). Dette viser at 

en del virksomheder vælger dette koncept over tid, i stedet for selv at investere tid, personale og 

besvær i denne form for facilities management
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Alt i alt giver rundvisning, forklaring og udleveret materiale et indtryk af en professionel orga-

nisation, der nok skal kunne klare ens behov, når og hvis det opstår. Når man står med et akut 

behov, udarbejder Regus et tilbud som er tilpasset ens behov, tidshorisont etc.

Kilder og referencer

www.regus.dk • 

www.regus.com • 

Informationer og brochurer modtaget ved besøg hos Regus Lyngby i september 2006.• 
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5

sAMArBeJde MelleM efter-
sPørgere og leverAndører5
5.1 indledning

Som beskrevet i afsnit 2.3 så er det faktiske marked for FM langt mindre end det potentielle 

marked. Capgemini vurderer det faktiske marked til kun at være 25% af det samlede poten-

tielle marked i de nordiske lande. Langt størstedelsen af FM ydelserne varetages således fortsat 

internt. I forhold til for 10 år siden er markedet imidlertid vokset kraftigt, og Capgemini vur-

derer at markedet vil fortsætte med at vokse med 8% i de kommende år. Det faktiske markeds 

beskedne andel af det potentielle marked viser samtidig, at vækstmulighederne er store i en 

lang årrække fremover.

Årsagen til markedsvæksten er den fortsatte outsourcing af FM ydelser fra virksomheder og 

offentlige institutioner Begrundelserne for at outsource kan være forskelligartede, men helt 

grundlæggende er drivkraften primært, at der er penge at spare. Det er imidlertid ikke altid 

tilfældet og afhænger af, hvordan den enkelte virksomhed varetager sine FM opgaver. Det af-

hænger imidlertid ligeledes at, hvordan markedet udvikler sig. Som omtalt i afsnit 2.3 er der 

en stærk konsolidering på markedet for I-FM med kun 3 dominerende virksomheder i Norden. 

Man kan derfor frygte at konkurrencen fremover begrænses specielt i relation til store samlede 

udbud.

Det gælder måske især priskonkurrencen, og for den professionelle udvikling af FM vil det 

måske være en fordel at konkurrencen i højere grad baseres på mere kvalitative faktorer i form 

af den bedste værdi frem for den laveste pris. Dette forudsætter imidlertid at der er stor tillid 

mellem efterspørgere og leverandører, og udvikling af nye samarbejdsformer og bedre metoder 

til at beskrive og vurdere FM ydelsers kvalitet er vigtige i en sådan udvikling.

I dette kapitel beskrives en række eksempler på samarbejde mellem efterspørgere og leverandø-

rer med en stor variation i udbuds- og samarbejdsformer.  

Kapitlet er opdelt i følgende temaer:

Outsourcing med Coor Service Management/L.M. Ericsson og SAS som eksempler• 

OPP – Offentlig-Private Partnerskaber N• ýsir på Island, Trehøje Kommune og Gribskov Kom-

mune som eksempler

Virksomhedsoverdragelse og Due Diligence med NSB (Norske Statsbaner), Sonofon/ISS og • 

COWI som eksempler

Udskillelse af FM virksomhed med NNS (Novo Nordisk Service Partner) og DynaMate som • 

eksempler
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Driftspartnerskaber og udbudsmetoder med partnerskaber mellem Københavns Kommune • 

og BMT-BYG A/S og funktionskontrakter i NNS som eksempler

5.2 oUTsoUrcing

Dette tema indeholder en case om

Samarbejdet mellem Coor Service Management og L.M. Ericsson i forbindelse med det hid-• 

til største FM-udbud i Norden

SAS, der efter liberalisering af flytrafikken har gennemgået en turbulent udvikling, som • 

både har ført til sale-and-lease back af ejendomme og omfattende outsourcing

5.2.1 coor service ManageMents saMarBejDe MeD l.M. ericsson

Coor Service Management

Coor Service Management (Coor) er Nordens største aktør indenfor service management. Selska-

bet har specialiseret sig i at lede, udvikle og effektivisere erhvervsstøttende servicefunktioner 

på kontorer og produktionsanlæg, samt indenfor offentlig virksomhed. 

Coor Service Management hørte tidligere ind under Skanska-koncernen under navnet Skanska 

FM, men er fra 2005 et selvstændigt selskab ejet af det internationale kapitalselskab 3i. Dette 

selskab har ca. 3.000 medarbejdere først og fremmest i Sverige, Danmark, Norge og Finland. I 

2006 forventes omsætningen at beløbe sig til 420 millioner Euro.

Coor står for ledelse og udvikling af samlede FM kontrakter (Total FM eller TFM). Hovedområ-

derne er management, koordinering, overvågning, kontrol og udvikling inden for kontorser-

vice, produktionsservice, ejendomsservice og strategisk rådgivning. Coor leverer sine tjenester 

i et miks af eget personale og underleverandører, afhængigt af kundens ønsker, den enkelte 

services strategiske vigtighed for kunden samt vigtigheden af stordrift og konkurrencedygtig 

pris.

CAse-oBJekt 

virksomheder: Coor service Management (Coor – tidligere skanska fM)

  l.M. ericsson (lMe) 

land: sverige

kernevirksomhed:  l. M. ericsson – telekommunikation

 Coor service Management – fM leverandør

tema: samarbejde mellem udbydere og leverandører 

emne: outsourcing

Best Practice aspekt: skandinaviens største fM outsourcing 

søgeord: outsourcing, operational excellence, slA, kPi, benchmarking

læringsPunkter

outsourcing kræver fælles vilje til at samarbejdet lykkes – at det bliver en succes

forudsætninger og betingelser skifter uophørligt, hvilket kræver forandringsvilje og evne samt succes-

sive forbedringer og professionalisering – tilpasning af kompetencer
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Hvordan succesfuld outsourcing opnås

Jørgen Utzon, direktør for Coor i Danmark, foreslår 6 trin for at opnå en succesfuld outsour-

cing:

Få et tydeligt billede af den nuværende situation. F.eks. hvilke støttefunktioner benyttes af 1. 

organisationen? Hvilken organisation leverer disse services? Hvad koster det? Hvilke ser-

vices er kritiske for kernevirksomheden? Hvilket kan give svaret på om- og hvad, der skal 

outsources.

Definér målsætningen for outsourcing. F.eks. Hvad fungerer ikke i den nuværende situa-2. 

tion? Gør vi dette for at spare penge – og hvor mange? For at frigøre ressourcer til vor ker-

nevirksomhed? For at få fleksibilitet? For at få bedre overblik? For at få forbedret service? 

Ofte er omkostninger, fleksibilitet og serviceforbedringer vigtigst.

Vælg outsourcing strategi. 3. 

Flere interne serviceorganisationer oplever ofte på trods af interne effektiviseringer og re-

duktioner en række udfordringer:

Hvordan sikrer man den tekniske kompetence i mere og mere specialiserede service-• 

områder?

Hvordan sikrer man koordinering mellem flere og flere underleverandører?• 

Hvordan kan man sænke sine omkostninger yderligere?• 

Hvordan opfylder man øgede servicekrav fra slutbrugene?• 

Der kan anlægges flere strategier for at imødegå de nævnte udfordringer og valget af stra-

tegi afhænger af den pågældende organisations situation; ønsker/mål, størrelse, modenhed 

mv., jf. nedenstående skema.

Mange har allerede reduceret hvad de kan gennem single service og går derfor nu mod 

Total FM.

Såfremt en organisation ønsker omfattende forandringer, er der mindst 3 forskellige me-

toder til at opnå disse, jf. nedenstående oversigt. Valg af metode afhænger af målsætning, 

ressourcer og kompetencer.

 fordele Ulemper

forbedring af den interne  

serviceorganisation 

 

single service outsourcing 

styret af indkøbsafdelingen 

 

total fM outsourcing, som en 

strategisk forankret proces

•	Bevarer	fuld	kontrol

•		Ingen	”støj”/omstilling	for	 

medarbejderne 

•		En	vis	omkostningsreduktion	og	 

serviceforbedring

•		Bevarer	en	del	kontrol 

•		Stor	og	hurtig	omkostningsreduktion

•		Fuld	fleksibilitet	og	serviceforbedring

•		Opdelt	serviceorganisation	 

– ”silo”-tankegang

•		Mangel	på	tværgående	initiativer	fører	 

til suboptimering

•		Opsplittet	serviceleverance	gør	at	ting	 

havner ”mellem to stole”

•		Leverandører	tager	sig	godt	betalt	for	 

at dække de ekstra opgaver

•	Giver	kontrollen	fra	sig

•	Størst	omstilling	for	organisationen
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internt drevet

kriteriuM 

kapital/investeringsbehov
Besparelser
transformation af faste til variable omk.
Højere kvalitet i serviceleverancen
samme approach
fM tilpassede systemer (it og udvikling)
Medarbejderudvikling
fokus på kernevirksomheden
operationel kontrol
enkel forandring af fM-organisationen
krav om hurtige forandringer

operationel kontrol 
fastholdes

– men med begrænset 
resultat

Besparelser og afvigelser 
af kompetencer med 
fastholdelse af operatio-
nel kontrol
– men stadigt svært 
at skabe overblik og 
kunderelationerne

Hurtigst og mest gen-
nemgribende forbedring

– men en stor omvælt-
ning for fM organisa-
tionen

-
+
-
+
+
-
-
-

+++
+++

-

++
++
+

++
-
-
+

++
+
-
-

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

-
-

+++

krAv til oMfAttende forAndringer kAn efterkoMMes På Mindst  

3 forskellige Måder...

gennemført ved 
hjælp af ekstern 
konsulenthjælp 
og outsourcing til 
mange forskellige 
service-leverandører

gennemført gennem 
outsourcing til total 
fM partner

Vælg leverandør. Udvælgelse af leverandør sker i 5 faser og som kunde bør man kræve 4. 

konkurrencedygtighed i alle faserne. Leverandørerne er nødt til at kunne indfri krav i alle 

faserne for at være med og kunden indskrænker antal potentielle leverandører i hver fase 

(”tragtmetoden”)

Troværdighed og ”track record”• 

Troværdige referencer der beviser evner til FM outsourcingo 

Finansiel styrke og overlevelsesmulighed på langt sigto 

Økonomi (pris/omkostning)• 

De finansielle vilkår skal matche kundens målsætningo 

Serviceindstilling• 

Leverandørens indstilling og holdning til hvordan service leveres bør matche kun-o 

dens behov

Tryg og ”støjfri” overlevering• 

Leverandøren skal skabe tryghed for at selve overleveringen forløber uden proble-o 

mer, inkl. Håndtering af medarbejdere

Detaljerede kontraktforhandlinger• 

Når alt andet er på plads, skal detaljerne forhandles på pladso 

Integrér. Dette er den mest kritiske fase, hvorfor det er vigtigt at leverandøren har erfaring, 5. 

ressourcer og den rigtige indstilling. Hovedelementer i at sikre en gnidningsløs overgang 

(standardskabelon)

Medarbejdere• 

Information og kommunikation• 

Økonomi og rapportering• 

IT• 

Service/underleverandører• 
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Drift og løbende forbedringer6. 

Evne til at indfri lovede forbedringer gennem forandringsprojekter, f.eks.• 

Ved at reducere omkostninger løbendeo 

Øgning af teknisk ekspertiseo 

Få overblik og sænk underleverandøromkostninger1. 

Udvikling af leverancen og indføring af ledelsesrapportering2. 

Lave forbedringer i kundekontakt og -valgmuligheder3. 

Løbende information gennem outputspecificerede SLA’er (Service Level Agreements)• 

KPI’er der retter sig mod kundens succeskriterier, f.eks.• 

Økonomio 

Kvaliteto 

Brugertilfredshedo 

Miljøo 

Udviklingo 

Outsourcing fra L.M. Ericsson til Coor Service Management 

L.M. Ericsson (LME) er markedsleder indenfor telekommunikation om, som er et hurtigt udvik-

lende og skiftende forretningsområde. LME er repræsenteret i 140 lande og er gået fra 107.000 

til 47.000 ansatte. Omsætning i 2003 var på Eur 13 milliarder. Heraf udgjorde arbejdspladsom-

kostningerne (Real Estate og FM) Eur 650 millioner.

I LME har man den opfattelse, at der bl.a. er følgende ændringer på deres marked:

Udviklingen går fra fastnet til mobil• 

Konvergens mellem Tele og IT• 

Partnerskaber (kunder, konkurrenter og leverandører)• 

Fra teknologidrevet til kundefokusering• 

Fra vækst til afkast (return)• 

 

For RE & FM indebærer dette hastige forandringer, krav om stigende effektivitet og forøget 

styring og kontrol. Man startede en restrukturering af Real Estate i 1999 – lige inden starten på 

krisen inden for telekommunikation. Den overordnede strategi var, at man skulle leje i stedet 

for eje bygninger, at der skulle indføres en global model for arbejdspladser både finansielt, 

operationelt og designmæssigt, samt at der skulle gennemføres outsourcing af ikke-kerne akti-

viteter som FM services.

FM restruktureringen er foretaget i 3 bølger:

I 2000 overdrog man Real Estate Management til Skanska FM (nu Coor Service Manage-• 

ment). Det drejede sig om 600 medarbejdere og 30% af den samlede portefølje.

I 2001-2002 var det resten af Sverige med 10 sites og 15% af den samlede portefølje.• 

I 2003-2004 gik man videre til Nordamerika og Vesteuropa, i alt 19 lande, 37 sites og 35% • 

af den samlede portefølje.

FM konceptet definerer outsourcing og tilbagekøb af integrerede FM services. Det er udviklet 

i samarbejde med CapGemini og omfatter strukturerede processer, hertil definerede roller og 

ansvar. Endvidere etablering af værktøjskasse med templates og evalueringsmodeller samt op-

bygning af en finansiel model – fælles cost center og omkostningsstruktur (account) og en Busi-

ness case struktur.

Udgangspunktet er sourcing af funktioner og ikke instruktioner. De integrerede FM services er 

delt i 15 funktioner, som f.eks. renhold og affald. Der er defineret følgende generelle forudsæt-

ninger for serviceleverancerne:
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Output baseret – ”clean office”• 

Faste enhedspriser pr. funktion varierende ml. m• 2 og/eller ”headcount”

Omfang (volume) ”garanti” ud fra LME’s behov ikke fast• 

Sætter LME i stand til at minimere antal af interne ressourcer til formidling og kontrol • 

(source and control)

Udnytter leverandørviden og best practice• 

Muliggør benchmarking og globale KPI’er• 

Der er en integreret FM leverandør pr. site og for alle funktioner.

De fælles erfaringer indtil nu er oplistet i nedenstående tabel sammen med tilhørende hand-

lingsplaner.

Udfordringer og vejen frem

Der er behov for fælles og effektive processer for at lede og kontrollere nogle få integrerede 

FM leverandører globalt samt IT-systemer for at reducere administration til et minimum. Den 

fjerde bølge er – at implementere FM konceptet i resten af verden ved anvendelse af moderne 

”sourcing” metoder, som Benchmarking, Competitive tender og E-auction.

LME implementerer metoden Operationel Excellence indenfor FM og fordele herved er bl.a. at 

man har nået de økonomiske mål, at man kontrollerer og følger op på omkostninger, perfor-

mance og leverandører på global basis, at der er bedre interaktion mellem LME og leverandør 

samt præcise service beskrivelser/specifikationer og harmoniserede service levels. Hertil kom-

mer færre og mere professionelle leverandører samt færre og mere professionelle interne FM 

medarbejdere og endelig at man udfordrer lokal modstand. Den gennemsnitlige omkostnings-

besparelse er ca. 20%.

Erfaringer fra processen for Coor Service Management

Det har været kendetegnende for processen, at der var en fælles vilje og interesse for succes 

samt at kunden blev/var parat til forandringerne. Derfor har det været en læreproces for begge 

parter, hvor resultater skulle bevises og kompetencer opbygges og udvikles.

Man har successivt måtte skyde sig ind på omfang, roller m.v. og tendensen har klart været at 

kundens repræsentant er gået i retning af mere generelle kompetencer og at samarbejdet mere 

og mere er drejet over mod et indkøbsperspektiv, hvilket man fra Coor’s side ikke har opfattel-

sen af, er den optimale samarbejdsrelation. 

erfaringer handlingsplan

ingen fælles standard for anskaffelse og benchmarking  

af fM services

de fleste fM virksomheder er ikke forberedt på at  

tage det fulde ansvar for en samlet funktion, hvilket  

betyder risici i aftalen

for mange interne overvågnings- og kontrol ressourcer 

efter outsourcing

lokal modstand 

Man må udvikle egne standarder og prøve at få  

indflydelse på leverandører og eksisterende standarder

Man må arbejde med professionelle integrerede fM 

leverandører ( aktuelt arbejdes der med Coor og Johnson 

Controls)

optimér den interne fM organisation 

sørg for et struktureret koncept, vis en positiv business 

case, konkurrencedygtige anskaffelser?(competitive 

sourcing), lokal involvering i projektet og undervisning af 

lokale teams
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Da der løbende er konkurrence om arbejdet på de enkelte sites, er det vigtigt at samarbejdet 

er af forretningsmæssig art og ikke som ”ægteskab”. Der skal hele tiden være fordele for begge 

parter, men man har lært meget i denne proces, som er brugt i den videre udvikling i Coor samt 

til standardisering af niveauer på de enkelte sites

Herudover har man bl.a. medvirket til standardisering indenfor servicetjenester – branche stan-

darder. Herved har Coor medvirket til at fagområdet har fået et generelt højere niveau.

Kilder og referencer 

Nyberg, Ulf, Vice president Ericsson Corporate Real Estate: Experience from the largest Scandi-

navian FM outsourcing deal to date. Indlæg på EuroFM conference, Copenhagen 19-04-2004.

Utzon, Jørgen, adm.. direktør, Coor Service Management, Danmark. Vejen til succesfuld out-

sourcing. Indlæg på DFM konferencen januar 2005. 

Samtaler og korrespondance med hhv. Klaus Rasmussen, Claus Frigård Christensen og Ulf 

Wretskog fra Coor Service Management i foråret 2006.

øvrig udvikling inden for Coor’s forretningsoMråder i dAnMArk

serviCeleverAnCe til nokiA i dAnMArk. 

fra 1. januar i 2006 har Coor udført en række services for nokia danmark, der beskæftiger omkring 

1.500 medarbejdere i københavn, der primært arbejder med udvikling af mobiltelefoner. Coor har 

totalansvaret for services som: rengøring, posthåndtering og pakkebehandling, varemodtagelse, af-

faldsbehandling, planteservice, modtagelse af nye medarbejdere, håndtering af visa mm. Coor leverer 

disse ydelser til en fast pris og tager ansvaret (og risikoen) for at den aftalte service leveres til rette tid 

og kvalitet. serviceleverancen er defineret i servicebeskrivelser for hver enkelt service, hvor omfang, 

kvalitet og økonomi er nærmere beskrevet. Coor udfører i tilknytning til den faste leverance også pro-

jekter, hvis nokia eksempelvis efterspørger større flytteprojekter, der ikke kan medregnes i en konti-

nuer serviceaftale. Coor leverer også en række services til nokia i sverige.

nye kontrAkter i dAnMArk: 

1. juni 2006 indledte Coor arbejdet med deres første Prs (Production related services) kontrakt i 

danmark. kontrakten er hos Hempel, hvor Coor gennem snart 7 år har haft ansvaret for kontorservice 

samt ejendomsservice, men nu har de tillige ansvaret for deres fabrik der producerer skibsmaling. de 

overtager et serviceteam med smede, elektrikere og automatikteknikere, i alt 8 mand, samt styring af 

underleverandører i forbindelse med produktions- og procesrelateret drift og vedligehold. desuden 

får de ansvaret for den ejendomstekniske drift og vedligehold. det meget interessante i denne kon-

trakt er, at de kommer til at supportere og have ansvaret for, at selve kernen (produktionsapparatet) i 

Hempel fungerer optimalt. Coor tror på, at denne kontrakt kommer til at bane vejen for andre kontrak-

ter af denne type i fremtiden.
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5.2.2 sas unDer turBulente ForholD

Baggrund

SAS AB er modervirksomhed i SAS koncernen. Det er Nordens største børsnoterede fly- og rejse-

koncern, som tilbyder flytransporter, fly relaterede tjenester og hotelvirksomhed. SAS er med-

lem af verdens største globale fly alliance ”Star Alliance” SAS har gennem de seneste år oplevet 

voldsomme påvirkninger, som har medført en kraftig tilpasning, af nogle betegnet som helt 

nødvendige for overlevelsen som flyselskab. 

Som en del af denne ”turn around” proces er FM organisationen tilsvarende tilpasset og ajourført 

til de ændrede forhold. Dette har kørt som en proces igangsat ved at et konsulentfirma Cap Ge-

mini har foretaget en analyse af FM funktionen, hvorefter tilpasninger af organisation, omkost-

ninger og benchmarking aktiviteter er gennemført. Casen beskriver udvalgte elementer af denne 

proces og giver herved et eksempel på tilpasning til ekstreme og pludselige forandringer.

Kerne- og supportvirksomhed

”Turn around” processen startede i 2002 som konsekvens af bl.a. 11. september 2001 katastrofen 

og den efterfølgende reduktion af passagerer, der ønskede at rejse. Hertil kom kraftigt voksende 

brændselspriser. Turnaround 2005 havde til formål at skabe en langsigtet konkurrencedygtig 

koncern med hovedopgaven at betjene Europa med flyrejser. Visionen er at være det naturlige 

første valg. Hertil kommer en række mål omfattede lønsomhed, kundeorienteret, og en mar-

kedsposition som en af de førende i Europa. Hertil en finansiel stabilitet samt stadig forbedring 

af flysikkerheden. Værdierne omfatter omtanke, pålidelighed, værdiskabelse og åbenhed.

Målsætningen for turnaround processen var at sænke enhedsomkostningerne med 30% for fly-

selskabet. Før var SAS blandt de selskaber med højeste enhedsomkostninger. For at opnå disse 

resultater, har det været nødvendigt at gennemføre over 1.300 aktiviteter omfattende ændrin-

ger indenfor administration, teknisk vedligehold og flyvirksomhed m.v. Forøgelse af produkti-

CAse-oBJekt 

virksomhed: sAs  

land: danmark/skandinavien

kernevirksomhed:  luftfart

tema: samarbejde mellem efterspørgere og leverandører

emne: outsourcing

Best Practice aspekt: tilpasning af fM under virksomhedsmæssig “turn around”

søgeord: sale-and-lease back, benchmarking, in-house, outsourcing

læringsPunkter

At udefra kommende påvirkninger får indflydelse igennem hele organisationen og kræver en •	

sammenhængskraft og viljen til forandringer for understøtning af kerneydelserne

At benchmarking mod de bedste er med til holde fokus på det væsentligste i udviklingen og til-•	

pasningen

At forandringsprocesserne skal tilpasses virksomhedens samlede udvikling og forandring til mar-•	

kedet.

At sale-lease back processen medførte større fleksibilitet, omkostningsfokusering og tilpasning af •	

de daglige rutiner

At benchmarking betød definering og afgrænsning af processerne samt at man fik identificeret •	

forskelle mellem de skandinaviske lande selvom det er samme virksomhed.
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viteten har været en vigtig del af processen og for piloter og kabinepersonale er produktivite-

ten steget med ca. 20%, hvilket der stadig arbejdes med at forøge. Hertil kom en reduktion af 

medarbejdere (FTE), hvilket har medført en afgang på 5.500 medarbejdere over perioden. SAS 

koncernens strategiske forandringsproces er opsummeret i nedenstående tabel.

SAS FM (SFM)

Inden forandringsprocesserne tog til, var SAS Bygningstjeneste en del af Intern Service og or-

ganiseret som en støttefunktion tilknyttet kernevirksomheden. Ejendomsforvaltningen var 

organiseret som en del af den samlede organisation. SAS Bygningstjeneste var delt i tre, med 

separate organisationer i Norge, Sverige og Danmark.

I Danmark var Bygningstjenesten opdelt i følgende enheder: Servicecenter med reception, om-

stilling, post samt Uniformscenter. Hertil kom den daglige Bygge- og ejendomsenhed, bestående 

af projektteam, teknikteam og byggeteam. Der var tillige etableret Driftscentre/værksteder med 

egne håndværkere, primært elektrikere og snedkere. Disse driftscentre varetog drift og vedlige-

hold. Herudover havde man ejendomsfunktionærer/viceværter i hvert bygningskompleks. Hver 

vicevært havde ansvar for ca. 20-25.000 m2.

Man ønskede at samle disse støttefunktioner i samme organisation, for at kunne tilbyde et to-

talkoncept til de øvrige virksomheder i SAS.

Man havde egne ansatte til den daglige drift. Alt herudover blev købt eksternt, ved brug af ram-

meaftaler og serviceaftaler for elevatorer o.l. anlæg samt mindre arbejder som udførtes efter 

konkurrence. For større opgaver blev udarbejdet tilbud og der gennemførtes priskonkurrence 

for alle ydelser.

Målet for ejendomsforvaltningen var, at forvalte bygningsmassen således at ejendomsværdien 

opretholdes. SAS ejer ca. halvdelen af de arealer der benyttes. Kontorarealerne var primært 

cellekontorer med en relativ høj flyttefrekvens. Var der ledige arealer belastede huslejen Byg-

ningstjenesten.

Man opkrævede intern husleje, baseret på differentierede huslejepriser for de forskellige rum-

kategorier. Ydelserne blev specificeret overfor brugerne, der herigennem kunne følge med i 

hvilke omkostninger de selv kunne påvirke. 

2000-årene 2005 fremTiden

de højeste omkostninger i europa  

de højeste priser i europa. 

•	Mange	billetregler 

Begrænset konkurrence – duopol. 

 

 

Begrænset resultatansvar 

stærk position i skandinavien. 

6’te største flyselskab i  europa

lavere omkostninger end  

gennemsnittet i europa

Blandt de laveste priser i europa 

•	Envejspriser	blev	introduceret 

•	Få	billetregler 

for mange etableringer på det  

skandinaviske marked 

•	Boom	i	lavprisselskaber

delegeret resultatansvar med ny  

koncernstruktur og styringsmodel

stærk position i hele den baltiske 

region. 

4’rde største flyselskab i europa

fortsætte omkostningstilpasninger 

efterspørgselsstyret prissætning 

value for money 

•	Business 

•	Transfer 

•	Lav	pris 

stabilisering af fly markedet

fortsat refokusering på selskabspor-

teføljen

Betydende og lønsomt flyselskab i 

europa
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Bygningstjenesten i de tre nordiske lande var organiseret forskelligt, hvorfor der blev udarbej-

det en fælles bygningspolitik, som var for hele SAS.

Fra 2001 gennemførtes de første forandringsprocesser, baseret bl.a. på en sale-lease back proces 

for udvalgte ejendomme samt omfattende benchmarking med andre virksomheder m.v.

Beslutningshensyn for vurderingen af igangsætning af en sale-lease back proces, var en samlet 

afvejning af strategier, fleksibilitet, virksomhedsstruktur og behovet for kapitalfrigørelse. Pro-

cessen blev gennemført i faser:

Blev gennemført i december 2001 og omfattede 13 ejendomme i 5 skandinaviske luft-1. 

havne. Den var baseret på en investor og SAS havde fortsat ejers forpligtelser ved drift 

og vedligehold.

Blev gennemført i oktober 2003 og bestod af 5 ejendomme i Danmark, var baseret på 2. 

en investor og SAS havde fortsat ejers forpligtelser ved drift og vedligehold.

Gennemført oktober-november 2003. Omfattede SAS hovedkvarteret i Frösundavik, 3. 

Stockholm samt SAS administrationsbygning i Oslo og SAS havde fortsat ejers forplig-

telser ved drift og vedligehold.

Benchmarking processens fase 1 var baseret på koncernstrukturen, SFM og markedsmæssighed 

samt SFM og andre udbydere. Formålet var at opnå et beslutningsgrundlag for det videre forløb 

og målet at se gabet mellem SFM og andre FM-udbydere samt sikre FM-ydelser på konkurrence-

mæssige vilkår.

Nøgletallene for SAS’s bygningsmasse i Danmark, Norge og Sverige og i gennemsnit for de 3 

lande (2002B) var som vist i nedenstående tabel i 2002:

fACts oM sAs fM

nøgletal fra 2003 (budget):•	

omsætning: 1.346 mia. sek•	

Areal 689.000 m•	 2

Antal administrerede  •	

lokaliteter: 270

Personaletal  •	

(december 2003) 179

Sale- og lease-back 

processen

Benchmarking proces-

sen

kr/m2 danmark norge sverige 2002b

Husleje 871 1.183 648 842

energi (el og varme) 159 108 139 139

rengøring 195 158 84 138

vedligehold 117 190 108 129

øvrige eksterne omkostninger 163 72 104 117

omkostninger i alt 2.081 2.174 1.371 1.789

Personaleomkostninger snit 532 593 461 521

opgørelsen er i sek
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Projektets arbejdsmetodik bestod af følgende:

Identificering og definering af processer1. 

Beskrivelse af processer (mængder, FTE’s etc.)2. 

Beslutning om metode3. 

Kalkulation af interne og eksterne omkostninger pr. proces4. 

Forankring af data5. 

Fremtagning af omkostninger pr. proces (interne og eksterne)6. 

Benchmarking med gab-analyse7. 

Analyse af handlingsalternativer8. 

Kvantificering (business case) af handlingsalternativ9. 

Vurderinger og rekommandation10. 

I relation til rengøring viste benchmarkingen følgende resultater:

Lokalerengøringen er outsourcet i alle 3 lande• 

I Danmark har man generelt højere rengøringsomkostninger på grund af højere service-• 

grad (rengør 3 gange pr. uge mod 1 gang i Sverige og Norge)

De entreprenører der udfører arbejdet adskiller sig ofte mellem landene• 

Rengøringsomkostningerne adskiller sig meget både mellem og indenfor lande og ejen-• 

domstyper. Serviceniveauer, ejendomstyper antal kvm. Styrer omkostningerne for rengø-

ring

Resultatet blev en anbefaling om, at man i alle 3 lande skulle indgå aftale med ekstern leveran-

dør på grundlag af begrebet ”rent kontor” som indebærer:

At der gennemføres grundig rengøring 1 gang om ugen• 

At der til en hver tid er et rent kontor, men at der kan springes over, hvis kontoret ikke • 

havde været anvendt, blot der var rent.

Man analyserede og vurderede følgende tre strategier for SAS FM:

Effektivisering af den interne virksomhed (selvstændigt selskab)1. 

Effektivisere konkurrencekraftige interne dele af virksomheden samt outsource øvrig virk-2. 

somhed

Outsource hele virksomheden3. 

Resultatet af vurderingerne er sammenfattet i nedenstående oversigt

Alternativ 1 ville indebære besparelse ved implementering af Best Practice, og der skulle etab-

leres en forstærket bestillerorganisation samt gennemføres en reduktion af stab og en centrali-

seret administration.

Alternativ 2 ville indebære besparelse ved outsourcing, og der skulle etableres en reduceret, 

professionel bestillerorganisation.

Alternativ 3 ville indebære en besparelse ved implementering af Best Practice suppleret med 

rationalisering af samtlige funktioner, samordning og centralisering med reduktion i antal 

medarbejdere.

Valg af strategi
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Som udgangspunkt for de videre forandringer i SAS FM udarbejdede Capgemini og Ernst & 

Young en analyse vedr. potentiel outsourcing af FM i 2002-3. Sigtet var at udarbejde et grundlag, 

som kunne anvendes for beslutning om strategi for at effektivisere SAS FM. Målet var at identi-

ficere gabet mellem virksomhedens egne omkostninger og potentialet af en maximalt konkur-

renceudsat virksomhed. Opgaven omfattede samtlige tjenester inden for FM i Norge, Sverige og 

Danmark, med fokus på Stockholm, Oslo og København. I alt var der 250 sites.

Analysen blev gennemført med følgende faser:

Analyse af potentialet ved konkurrence. Fase 1 bestod af tre trin med følgende elementer1. 

Aktuel analyse med workshop, definering af funktionsopdeling og gennemgang a. 

af kritiske beslutningsområder, indsamling af data, gennemgang af SLA og leveret 

værdi, strukturering af det indsamlede materiale og sammenstilling

Beskrivelse af leverandørmarkedet og dets aktører, gennemføre dialog med virk-b. 

somheder som havde outsourcet eller insourcet, kalibrere benchmarking data, 

sammenligne med markedspriser ved outsourcing, sammenligne med bench-

marks fra virksomheder som ikke havde outsourcet eller som havde taget det out-

sourcede tilbage, sammenstilling.

Analysere hypoteser til anbefalinger, workshop hvor benchmarking og hypoteser c. 

blev gennemgået, udarbejde Business Cases ud fra de valgte anbefalinger, specifi-

cere hvad der er let hhv. svært at gennemføre, definere ”quick wins” og gennemfø-

re risikoanalyse, sammenstilling, kvalitetssikre i samarbejde med nøglepersoner, 

endelig sammenstilling og præsentation på workshop

optimere

Minimere

optimere

optimere

eliminere

optimere

optimere

optimere

optimere

Maximere

Minimere

Minimere

1   effektivisere den interne 
virksomhed (i eget selskab)

2   outsource hele virksom-
heden

3   effektivisere konkurrence-
kraftige interne dele af virk-
somheden samt outsource 
øvrig virksomhed

A

A

A

B

B

B

C

C

C

d

d

d

A   optimere bestillerorganisation mhp virk-
somhedens størrelse

B   optimere interne udførere til konkurrence-
mæssighed

C   optimere eksterne udførere i processer 
hvor interne sAs udførere ikke er konkur-
rencekraftige

d   Maksimere volumer (interne og eksterne) 
til stordrifsfordele 

A   Minimere bestillerorganisationen for at 
reducere overhead

B   eliminiere interne udførere
C   optimere eksterne udførere
d   Minimere volumen for at mindske totale 

omkostninger 

A   optimere bestillerorganisation mhp virk-
somhedens størrelse

B   optimere interne udførere til konkurrence-
mæssighed

C   optimere eksterne udførere i processer 
hvor interne sAs udførere ikke er konkur-
rencekraftige

d   Minimere volumen for at undgå subopti-
mering i sAs 

A: Bestillerorganisation, B: interne udførere, C: eksterne udførere, d: volumen

sAMMenfAttende Beskrivelser Af AlternAtiverne

Analyse vedrørende 

outsourcing
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Detaljering af løsnings alternativer efterfulgt af beslutning2. 

Detaljere og gennemarbejde løsningsalternativer, forankre den anbefalede løs-a. 

ning

Gennemføring af den valgte løsning3. 

Konklusionen blev, at FM organisationen skulle fortsætte; men rationalisere deres forretning.

Udbud af driftsopgaver

Ovenstående forarbejde medførte bl.a. at man sideløbende i 2002 udbød driftsopgaver i den 

danske FM organisation, hvor udbuddet blev benævnt ”Fra styring via egenproduktion til sty-

ring ved anvendelse af ekstern Facility Manager”. 

Projektorganisationen for opgaven bestod af en styregruppe, en projektchef og en projektgrup-

pe som samarbejdede undervejs. Endvidere trak man på ekspertbistand efter behov.

Koncernledelsens udgangspunkt var at økonomiske fordele skulle forfølges og der var et ønske 

om verifikation af rentabiliteten. FM organisationens ledelse havde målet at indfri koncernens 

forventninger ved afprøvning af koncept vedr. ekstern styring og udførelse af driftsopgaver på 

et afgrænset område, hvorfor man alene udvalgte hoveddomicilet på Hedegårdsvej. Dette for 

at afdække fordele og ulemper ved ekstern styring af bygningsdrift samt økonomi ved ekstern 

styring i forhold til egen styring.

Blandt medarbejderne var der bl.a. følgende synspunkter og spørgsmål, om de ikke gjorde deres 

arbejde godt nok, om ledelsen var utilfreds med arbejdsindsatsen, om deres kontrakter ikke var 

gode nok, om de købte vi for dyrt ind, ikke var økonomisk bevidste og lønmæssigt for dyre. Den 

faglige stolthed blev anfægtet og usikkerheden om eventuel afskedigelse eller om hele afdelin-

gen skulle outsources blev rejst.

For FM ledelsen var det vigtigt at udbuddet medførte en aflastning for organisationen, herun-

der at egen involvering i driftsopgaverne blev reduceret til et minimum, ved at ansvaret for 

gennemførelse af opgaverne overgik til leverandøren og man selv alene havde en vejledende 

funktion.

Opgaverne for driftlederen bestående af hhv. kontraktlige ydelser og ydelser indkøbt på grund-

lag af rammeaftaler, licitation og underhåndsbud. 

Overgik til ekstern facility manager, med forventning om der ville ske en gennemgang af den 

afholdte økonomi med entreprenør, baseret på få regninger, hvilket ville have konsekvenser 

for SAS’s økonomihåndtering, ligesom der kunne reduceres med 1 person da styringsopgaven 

overgik til ekstern partner.

Udbudsmaterialet blev tilsendt de 3 bydende der var valgt indledningsvis på CD-rom. Udbuddet 

foregik i samarbejde med SAS Purchasing som stod for den juridiske del. Tilbud var opdelt i 

faste ydelser samt variable ydelser. Hertil betingelser for evt. produkter, der af SAS kan indkøbes 

i konkurrence.

Vurderingen af tilbuddene omfattede bl.a. en grundig analyse af basisydelserne samt timestaser 

for tillægsydelserne. Valget faldt på NCC. Herefter blev etableret en organisationsplan visende 

samarbejdsrelationerne, information gik til husets brugere og der blev fastlagt procedurer for 

henvendelser, endvidere blev arbejdsplads etableret for entreprenøren, instruktion blev givet 

inden overtagelsesdag og rutiner blev gennemgået. 
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Fra 1.1.2006 er opgaven gået tilbage til SFM, da entreprenøren har nedlagt sine FM aktiviteter og 

derfor ikke ønskede at fortsætte. Derfor skete der efter analyse af praktiske forhold og økonomi 

en insourcing.

SAS FM har igennem processen opnået, at organisationen er trimmet bemandingsmæssigt og 

bevæger sig mere mod en bestillervirksomhed. Forvaltningsdelen er styrket, og nærheden til 

kunden er forbedret ved øget bemyndigelse hos de medarbejdere, som er tættest på kunderne. 

Bemandingen dækker minimumsbehov, og der købes målrettet supplerende ekspertise ude, 

men kun i nødvendigt omfang.

Kilder og referencer 

Samtaler med Ib Reinholdt Petersen d. 30.3.2006 samt d. 19.5.2006 samt følgende referencer.

Udleveret materiale d. 19.5.2006:

OH serie ”Om Udbud af driftsopgaver – Fra styring via egenproduktion til styring ved an-• 

vendelse af ekstern facility manager. Fra 2002.

OH serie om Facilities Management udarbejdet for SAS af Cap Gemini og Ernst & Young. • 

2003.

OH serie af Ingolf Ærbo Jørgensen, tidligere Administration Director i SAS facility Management 

SFM: Sale/Lease.Back og Benchmarking – To år i turbulens og store forandringer. Oplevelser og 

refleksioner. Fra EuroForum 2003.

Welcome aboard, SAS koncernens årsberetning 2005.
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5.3 opp – offenTlig-privaT parTnerskab

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP – på engelsk PPP) er en metode til at håndtere offentlige op-

gaver, der kræver langsigtede investeringer. Idéen er, at design, finansiering, byggeri, drift, ved-

ligehold og serviceydelser i op til 35 år udbydes som én samlet opgave. Den private og den 

offentlige part fordeler de risici, der er knyttet til projektet, således at hver risiko håndteres 

af den, der kan gøre det bedst og billigst. OPP betyder konkurrence om totaløkonomien over 

en længere årrække i stedet for alene om anlægsøkonomi. OPP giver samtidig mulighed for 

samtidig at udlicitere tilknyttede servicefunktioner. Sammentænkning af byggeprojekt og FM 

forventes at føre til mere optimerede bygningsløsninger.

Fordele for den offentlige part ved OPP er tryghed og forudselighed i projektet. Hertil kommer, at 

der opnås en større gennemsigtighed og en direkte kontakt med OPP-selskabet. For den finansielle 

part er fordelen primært at der er tale om en lang ”fast” aftale og risici er prissat fra starten. Entre-

prenørens fordele er bl.a. dialogen med bygherre og bruger, at krav fra bygherren og brugerne er 

klart definerede og at der arbejdes med en totaløkonomisk tankegang. For FM ligger fordelen bl.a. 

i, at der arbejdes med lange kontrakter med mulighed for optimal tilrettelæggelse af arbejdet, at 

totaløkonomien inddrages og man er aktiv i planlægningen lige fra projektstadiet. Der sker en 

videndeling mellem parterne og driften kan bedre optimeres økonomisk og praktisk.

Dette tema indeholder cases om:

Nysir på Island, der er en ledende virksomhed inden for varetagelse af OPP projekter og • 

bl.a. gennemfører et projekt med et koncert- og konference center i Reykjavik 

Trehøje Kommune, der gennemførte det første egentlig OPP projekt i Danmark i form af • 

skolebyggeri i Vildbjerg

Gribskov Kommune, der er blandt de første som gennemfører et såkaldt OPP-light projekt • 

– også kaldet samlet udbud – hvor finansiering af byggeriet ikke indgår 

5.3.1 oFFentlig-Privat ParterskaB i islanD – case oM nýsir

Baggrund

Island er det eneste nordiske land med omfattende erfaring med Offentlig-Privat Partnerskab 

(OPP). Det første OPP-projekt blev udbudt i licitation i 1998, og Nýsir stod i spidsen for det vin-

dende konsortium. Senere er et antal andre OPP-projekter blevet sat i gang, og Nýsir har stået i 

spidsen for det vindende konsortium i adskillige af disse, herunder det største og seneste OPP-

projekt om et nationalt Koncert- og Konferencecenter i Reykjavik. I dag er Nýsir specialist i OPP-

projekter, og virksomheden er også aktiv på OPP-markedet i England og Danmark.

Denne case fokuserer på Nýsir’s erfaringer med OPP-projekter i Island i almindelighed og især 

på Koncert- og Konferencecentret. Forskellene mellem OPP i Island sammenlignet med England 

er omtales også.

CAse-oBJekt

virksomhed: nýsir group        

land: island

kerne/support virksomhed: ejerskab og bygningsdrift i offentlige-Private Partnerskaber 

tema: samarbejde mellem efterspørgere og leverandører 

emne: offentlig-Privat Partnerskab (oPP)

Best practice aspekt: ledende nordisk oPP-virksomhed

søgeord: oPP, partnerskab, konsortium, koncert- og konferencecenter
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Virksomheden

Nýsir blev etableret af fem aktionærer i 1991 som et konsulentfirma inden for management 

og forretningsudvikling. Virksomhedens største kunder var den offentlige sektor og fiskeindu-

strien. Da det første OPP-projekt blev annonceret i Island, tog Nýsir initiativ til at etablere et 

konsortium, som deltog i licitationen, og de var så heldige at vinde. Siden har Nýsir udviklet sig 

til at blive specialiseret i OPP-projekter. 

Det første OPP-projekt var en almindelig skole, og senere har Nýsir fået yderligere OPP-projekter 

som en teknisk skole, 3 vuggestuer/børnehaver og 3 sportshaller så vel som det seneste Kon-

cert- og Konferencecenter. Nýsir er den største OPP-virksomhed i Island, men 2 andre virksom-

heder er også aktive på OPP-markedet i Island. Et af disse er et byggefirma, og det andet er en 

ejendomsinvestor – Landsafl. Nýsir og Landsafl er gået sammen i det vindende konsortium om 

Koncert- og Konferencecentret. 

OPP-projekter i Island bliver sædvanligvis udbudt i licitation med 2-4 tilbudsgivere efter en præ-

kvalificeringsrunde. Nýsir er initiativtager til at danne et konsortium, når et nyt OPP-projekt 

annonceres, og Nýsir optræder altid som ejer af bygningerne. Grundet partnerskabet med det 

offentlige er behovet for egenkapital begrænset til 10%.

OPP-projekterne medfører en integreret leverance af planlægning, design, finansiering og op-

førelse af bygninger så vel som drift, vedligehold og service i løbet af en kontraktperiode på 

25-35 år. Nýsir har ansvar for den overordnede ledelse af projektet, ejerskab af bygningerne, 

vedligehold og service i løbet af kontraktperioden. Udover Nýsir består konsortiet sædvanligvis 

af projekterende rådgivningsfirmaer, entreprenørfirmaer og investorer. I de fleste tilfælde har 

Nýsir samarbejdet med Ìstak Ltd (et islandsk datterselskab under det danske entreprenørfirma 

Pihl & Søn A/S) som entreprenør og Glitnir bank og Landsbanki som investorer. En separat juri-

disk enhed – Special Purpose Vehicle (SPV) – er etableret i forbindelse med konsortiet.

Nýsir sætter meget fokus på de tidligere stadier af projektet, hvor de ser på det ud fra brugernEs 

synspunkt i et kommercielt perspektiv for at sikre, at layoutet er funktionelt, og at mulighe-

derne for tredjeparts indtægt er optimal. Tredjeparts indtægt kan for eksempel være relateret 

til et cafeteria i en sportshal, som brugerne af sportshallen kan benytte, og som er drevet på et 

kommercielt grundlag. I Koncert- og Konferencecentret er dette aspekt af særlig vigtighed. Med 

hensyn til mere tekniske og driftsmæssige overvejelser om FM i løbet af bygningens livscyklus 

overlader Nýsir det hovedsageligt til de projekterende rådgiveres ekspertise. 

 

Nýsir’s virksomhedsorganisation er vist i nedenstående diagram. Ledelsen og den administra-

tive stab i Nýsir udgør 15-20 personer. Den anden interne stab består af driftspersonale til akut 

vedligehold, sikkerhed, rengøring og spild. Specialiseret og planlagt vedligehold udføres af un-

derentreprenører. Nýsir har sit eget catering firma, men dette har specialiseret sig i receptions-

mad og fint bagværk. Almindeligt catering udføres også i underentreprise.

læringsPunkter

i oPP-projekterne er det vigtigt at adskille lejekontrakten og fM kontrakten, sådan at fM kontrak-•	

ten kan ændres uden konsekvenser for lejekontrakten

i den islandske oPP-model beholder de private partnere ejerskabet af bygningerne efter kontrakt-•	

periodens udløb, hvilket sætter stærkere fokus på alternativt brug på planlægningsstadiet

størrelsen og kompleksiteten af koncert- og konferencecentret i reykjavik er et klart udtryk for •	

den tillid, som de islandske myndigheder har opnået til etablering af langsigtede partnerskaber 

med private virksomheder
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Kontraktstruktur 

I Island er de fleste OPP-projekter af typen: Build, Own and Operate (BOO). Det betyder, at byg-

ningerne ikke overgår til den offentlige part ved afslutningen af kontraktperioden, hvilket ofte 

er tilfældet i andre lande. Ejerskabet bliver således hos den private OPP-virksomhed, og byg-

ningen kan blive solgt eller lejet ud til andre formål, efter at kontrakten er udløbet med den 

offentlige part. 

Ifølge Nýsir er der to typiske kontraktstrukturer som vist på næste side. 

I model 1 er der vist en kontrakt med det offentlige og konsortiet (SPV). Internt i konsortiet er 

der arrangeret separate aftaler om byggeri, lån og FM. Denne model er lig med såkaldt PFI (Pri-

vate Finance Initiative), som det er udviklet i England. 

I model 2 omfatter kontrakten mellem den offentlige part og konsortiet en hovedkontrakt så 

vel som en lejekontrakt og en FM kontrakt. SPV er hovedsageligt relateret til ejerskabet og lå-

neaftalen med en investor (en bank). Denne model foretrækkes sædvanligvis af investoren, da 

den begrænser engagementet til at være en ordinær prioritetsaftale. Denne model har også den 

fordel både for det offentlige og OPP-virksomheden, at FM kontrakten kan ændres relativt flek-

sibelt uden konsekvenser for lejekontrakten. Derfor er model 2 den foretrukne i Island.

Koncert- og Konferencecentret

Det største og hidtil mest komplekse OPP-projekt, som Nýsir er engageret i, er det islandske na-

tionale Koncert og Konferencecenter, der er under udvikling i Reykjavik. Projektet blev udbudt 

i licitation i en international konkurrence i 2005, og Portus Gruppen – 50% ejet af Nýsir og 50% 

af Landsafl – blev valgt som den foretrukne tilbudsgiver i september 2005. Projektaftalen blev 

underskrevet i marts 2006.

Projektet er en kombination af et PFI-projekt (model 1 ovenfor) og en statsstøttet koncession. 

Projektet består af følgende opgaver: At designe, bygge, eje og drive Koncert- og Konferencecen-

tret, et hotel og parkeringsfaciliteter. Statsstøtten angår kun koncertsalen og beløber sig til Eur 

8 millioner hvert år i løbet af den 35-årige kontrakt periode. Konferencecentret vil blive drevet 

på ren kommerciel basis. Hotellet vil blive det første 5-stjernede hotel i Island. Det skal hedde 

W-Hotel Reykjavik, drevet af Starwood og have 400 værelser. Byggerettigheder til ekstra ejen-

domsudvikling af 40.000 m2 er en del af Portus Gruppens indtægt. Denne bebyggelse vil blive 

en blanding af kontorer, detailhandel og boligbyggeri. 
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Kunden er en særlig projektvirksomhed ejet af den islandske stat (54%) og byen Reykjavik (46%). 

Portus Gruppen har engageret et design team, som består af de danske arkitekter Henning 

Larsen, det danske rådgivende ingeniørfirma Rambøll og kunstneren Òlafur Elíasson. Byggeriet 

vil blive udført af totalentreprenøren IAV i løbet af 2006-2009, og banken Landsbanki, som ejer 

Landsafl, er ansvarlig for finansiering af projektet med en total investering på Eur 400 millio-

ner. 

offentlig Myn-
digHed

leverAndør-
konsortiuM

(sPv)

entrePrenørfM leverAndør

sPonsor

BAnk

ProJektAftAle

ByggeAftAlefM AftAle låneAftAle

offentlig Myn-
digHed

entrePrenørsPv

BAnk

fM leverAndør

HovedAftAleleJeAftAle driftsAftAle

ByggeAftAlelåneAftAle

Model 1

Model 2
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Projektet er et havnefrontsbyggeri placeret ved østhavnen i Reykjavik. Dette område var tidli-

gere en fiskerihavn, som nu er blevet flyttet til vesthavnen. Byggeprojektet består også af en ny 

forbindelse mellem havnen og byens centrum med en gennemsigtig gangbro, der om dagen 

tillader dagslys at komme ned til parkeringspladsen nedenunder, mens elektrisk lys fra par-

keringspladsen om natten oplyser gangbroen nedefra. Designet af facaderne på Koncert- og 

Konferencecentret er inspireret af de krystallinske former og diverse farver fra det islandske 

landskab.

Koncertfaciliteterne vil blive hjemsted for det Islandske Symfoniorkester og vil omfatte en kon-

certsal til 1800 gæster og en øvesal til 450 gæster. Konferencefaciliteterne er centreret om konfe-

rencesalen til 750 gæster. I designet af Koncert- og Konferencecentret har der været stærk fokus 

på at etablere sale med fleksible funktioner, muligheder for at skabe synergi mellem forskellige 

kulturelle aktiviteter og service funktioner, og at tilvejebringe en mangfoldighed af kulturelle 

tilbud til forskellige målgrupper. Kombinationen af kulturelle aktiviteter og kommercielle mu-

ligheder er blevet omhyggelig planlagt, for eksempel ved at inkludere gæstesaloner som på 

fodbold stadions. 

Portus Gruppen er opdelt i to datterselskaber – et, der ejer Koncert- og Konferencecentret og 

et, der driver centret. Driftsselskabet lejer hele centret af ejer virksomheden og udlejer facilite-

terne til andre selskaber. Ejervirksomheden har kontrakter med Landsafl om gennemførelse af 

ejendomsudvikling, og driftsselskabet har kontrakter med Nýsir om FM drift. 

Driftsselskabet er organiseret med separate afdelinger til koncert drift og konference drift. Et 

Kunstnerisk Råd er tilknyttet med driftsselskabet med 2 medlemmer udpeget af den islandske 

regering, 3 medlemmer fra Portus og 4 udpegede kunstnere.

Størrelsen og kompleksiteten i dette OPP-projekt er et klart udtryk for den tillid, som de island-

ske offentlige myndigheder har opnået til etablering af langsigtede partnerskaber med private 

virksomheder.

Forskelle på OPP på forskellige markeder

Nýsir har været involveret i nogle få OPP-projekt konkurrencer i Skotland og Danmark, men har 

endnu ikke vundet nogen projekter i udlandet. Dog har Nýsir købt to PFI-projekter i England. 

Det ene er et skole-projekt i Yorkshire, og det andet er et amtsrådhus i Wales. 

Ifølge Nýsir’s erfaring er der to hovedforskelle mellem OPP-projekter i Island sammenlignet med 

England. For det første er licitationsmaterialet i OPP-projekter i England meget mere detalje-

rede, og der er meget mere bureaukrati end i Island. For det andet bliver bygningerne i England 

sædvanligvis overdraget af OPP-virksomheden til den offentlige part, mens OPP-virksomheden 

i Island beholder ejerskabet af bygningerne efter kontraktperiodens udløb. Begge aspekter gør 

OPP-projekter i Island mere attraktive for OPP-virksomheden, men det islandske marked er af 

indlysende årsager ret begrænset. 

ProJekts oMfAng

koncert- og konferencecenter 30.000 m2

Hotel 30.000 m2

ejendomsbyggeri 40.000 m2

Andet 10.000 m2

underjordisk parkering 40.000 m2
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Fordele og diskussion

Ifølge Nýsir har det offentlige følgende fordele ved at anvende OPP-projekter:

Risici overføres til private partnere• 

Kombinerer byggeri og livscyklus• 

Konkurrence mellem dem, der byder• 

Offentlig sektor får fordele fra den private sektor• 

Den offentlige organisation fokuserer på kerneaktiviteter• 

Nytænkning i total facilities management• 

Fremtidige brugere betaler for fremtidig brug – ikke nuværende skatteydere• 

Nýsir peger på følgende faktorer, for at en OPP-virksomhed kan få succes:

Et stærkt team i konsortiet• 

En vidtspændende projektledelsesmetode• 

Konkurrencedygtig finansiering• 

God kvalitet og stærkt funktionelle bygninger• 

Fleksible løsninger• 

Planlagt livscyklus• 

Som argument mod OPP kan man hævde, at det er modstridende at etablere sådanne langsig-

tede og vidtspændende kontrakter mellem partnere i en tid, hvor dynamisk forandring i orga-

nisationer hører til dagens orden og er det eneste, der er sikkert om fremtiden. Nýsir’s svar på 

dette er for det første, at den islandske model uden overdragelse af bygningen til den offentlige 

part giver OPP-virksomheden bedre muligheder for at håndtere afslutning på kontrakten før 

periodens udløb, da anvendelsen efter den afsluttede kontraktperiode allerede har været over-

vejet fra starten. For det andet, at det er vigtigt at adskille lejekontrakten fra FM kontrakten, 

sådan at FM kontrakten kan ændres uden konsekvenser for lejekontrakten.

Kilder og referencer

Casen er baseret på informationer indhentet på et møde d. 12. juni 2006 med direktør Sigfús 

Jónsson, Nýsir Group, og følgende referencer:

Jónsson Sigfús (2005): PPP/PFI Projects in Iceland. PowerPoint præsentation på Nordisk FM konfe-

rence i Stockholm, 9. september 2005.

Jónsson Sigfús (2006): The Islandic National Concert and Congress Centre and Hotel. PowerPoint præ-

sentation ved Trondheim International Symposium, 12. juni 2006. www.nysir.is. 
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5.3.2 DanMarks Første oPP Projekt i trehøje koMMune

Vildbjerg skole i Trehøje Kommune

OPP konsortiet bestående af MT Højgaard A/S, Dan-Ejendomme as og BankDnBNor fik tildelt 

opgaven: ”At opføre og drive Vildbjerg skole i 30 år for Trehøje kommune (fra 2007 – Herning 

kommune)”. Ved indvielsen af skolen den 15. december 2006 blev Trehøje Kommune tildelt 

BoligfondenKubens Driftsherrepris 2006 som anerkendelse af kommunens pionérindsats med 

at realisere det først OPP-projekt i Danmark.

Forløbet 

I løbet af 2004 blev der truffet beslutning om, at Vildbjerg skole skulle gennemføres som OPP-

projekt, med forventede besparelser på op mod 10%. Herefter gennemførtes konkurrencen fra 

december 2004 til august 2005 baseret på hvad man kaldte – ”Udbud i konkurrencepræget 

dialog”. Formødet blev afholdt d. 15. december 2004 og efterfølgende prækvalifikation i januar 

2005. Herefter var 1. dialogmøde primo marts 2005 mens det endelige udbud var i maj 2005.

CAse-oBJekt 

virksomhed:  oPP-konsortium bestående af MtHøjgaard A/s, dan-ejendomme as og 

BankdnBnor

land: danmark

kernevirksomhed:  opførsel og drift af folkeskole

tema: strategiske samarbejder

emne: oPP – offentligt Privat Partnerskab

Best Practice aspekt: Planlægningsprocessen og overgangen til drift

søgeord: oPP, partnerskab, konsortium, skolebyggeri, totaløkonomi, kommune

fACts oM ProJektet

Anlægssum:  120 millioner

årlig leje:  10,5 millioner

Bruttoetageareal:  11.600 m²

kapacitet  600 elever

Bestiller: trehøje kommune

rådgiver for bestiller: rambøll, kPMg, Bech Bruun

rådgivere for oPP teamet: 

Arkitekter:  kHr arkitekter

 Arkitec v/Aksel fyhn

ingeniører:  Midt-Consult

læringsPunkter

generelt er det en forholdsvis lille opgave for så stor en indsats af mange parter, så fremover for-•	

ventes evt. oPP udbud i større puljer, som f.eks. 10 skoler ell.l.

oPP opfattes som en mulig løsning i en vifte af forskellige løsningsmodeller, men den hænger •	

nøje sammen med, hvad man vil ofre på vedligeholdet.

oPP giver tryghed for udbyder, men binder tillige over en mangeårig periode•	

vedligehold af bygning sikres og dermed sikring af værdierne•	

der tænkes i helheder, hvor totaløkonomiske hensyn inddrages i planlægningen, med driftsven-•	

lige løsninger til resultat
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I forbindelse med vurdering af de endelige tilbud har Kommunen anvendt en værdianalysemo-

del baseret på en fordeling med 1/3 pris, 1/3 arkitektur og løsning samt 1/3 drift.

Der blev afgivet 3 tilbud, hvor Team-MTH ikke var det billigste, dog var spredningen ikke mar-

kant. Det at man hele vejen virkede som et sammentømret team vurderes til at have været et 

godt grundlag for valget af gruppen og samarbejdet med Kommunen. Man tog opgaven alvorlig 

og der var gensidig opbakning.

Vinder af udbuddet blev udpeget 7. september 2005 og i oktober 2005 skete kontraheringen. 

En FM tekniker fra Dan-Ejendomme følger byggesagen og deltager i projektmøder, samarbejds-

udvalgsmøder, som består af deltagere fra OPP selskabet og Kommunen, hvor byggetekniske 

forhold afklares/drøftes f.eks. farver, udenomsarealer mm. Derudover er der etableret en styre-

gruppe med 2 repræsentanter fra Kommunen og 2 fra OPP-selskabet. Her varetages de overord-

nede forhold som økonomi og tidsfrister m.v. 

I november 2005 var der Byggestart og i december 2006 forventes skolen at være færdig. Afleve-

ringen er aftalt til d. 15.december 2006. 

Fra starten af 2007 til 2036 vil der være en 30 års aftalt driftsfase inkl. pedeller etc. Når bygnin-

gen er i drift varetages samarbejdet i samarbejdsudvalget mellem Kommunen og OPP-selskabet 

samt styregruppen. Fra 1-1-07 indgår Trehøje kommune som en del af Herning Kommune. I 

2036 overdrages skolen til Herning Kommune – i god stand!

Eksempler på emner afklaret ved dialogmøderne og i processen

Hele processen er foregået i et tæt samarbejde – med åbenhed og gensidig respekt.

OPP processen har krævet gensidig velvilje og tillid, positivitet, idet det er en form for ”æg-

teskab”, som er forpligtende i 30 år. Dette dog undtaget, hvis kontraktmæssige forpligtelser 

ikke overholdes. I forbindelse med kontraktforhandlingerne har der været en række forskellige 

opfattelser af fortolkning af skatte og momslovgivningen dette blev dog efter forhandlinger 

løst uden at ændre reglerne, ved en politisk afgørelse. Konklusionen er at selskabet er blevet 

momsregistreret.

Det har været en spændende proces for de deltagende parter, baseret på ”konkurrencepræget 

dialog”, hvor der først var en fælles bearbejdning til det 1. dialogmøde med spørgsmål og svar. 

Derefter udgik 2 tilbudsgivere, hvorefter der var 3 tilbage. Der var ingen krav om fast pris men 

en angivet prisramme. De resterende 3 tilbudsgivere blev sendt hjem med mere detaljerede 

krav, men ellers var der uændrede forudsætninger. Alle tre tilbudsgivere gav en pris, som bestod 

af anlæg + finansiering + afskrivning samt årlig drift m.v.

orgAnisering teAM MtHøJgAArd:

oPP selskAB
Mt HøJgAArd

dAn-eJendoMMe
BAnk dnB nord

treHøJe koMMune

dAn-eJendoMMe
serviCeydelser

BAnk dnB nord
finAnsiering

Mt HøJgAArd
Byggeri

dAn-eJendoMMe
drift

kHr Arkitekter
design

dAn-eJendoMMe
vedligeHoldelse
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Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet tilskud til udbyderen, da det er ret tidskrævende og der-

med økonomisk belastende. Rambøll har været Kommunens rådgiver vedr. håndteringen af 

OPP-processen.

Anvendelsen af konkurrencepræget dialog var meget givtig, men det viste sig at den rådgivende 

formidler af og til gik over i sin klassiske rolle som bygherrerådgiver, hvilket har givet nogen 

diskussion på møderne.

I designfasen skulle der tænkes langsigtet dvs. at der blev arbejdet med bygningsdeles livscyk-

lus – altså Anlægsudgift + vedligehold + drift i et 30 års perspektiv. Man valgte løsninger, som 

over 30 år blev vurderet til at være de mest optimale for OPP selskabet og kunden. Det har kon-

kret bl.a. betydet at gulvbelægninger er valgt i bedre kvalitet samt at døre grundet stort slid er 

valgt i bedre kvalitet.

Blandt konsekvenserne for forløbet har været, at den fremtidige driftsansvarlige har haft større 

indflydelse i planlægningen end normalt – større driftsvenlighed har derfor været i fokus, f.eks. 

i form af større tagudhæng, forbedret gulvoverflade, farver tilpasset driftssituationen og større 

renholdsvenlighed. Dette har ikke været så let at acceptere for de planlæggende parter, der ikke 

som udgangspunkt (pr. tradition) har haft samme driftsmæssige hensyn i overvejelserne. Dette 

har medført nyttige diskussioner i forløbet med de tilknyttede rådgivere.

I budgetterne er samtlige bygningsdele gennemgået med vedligeholdsintervaller og forventede 

levetider etc. I klasselokaler er der f.eks. indarbejdet en 1 meter høj frise med større glans og 

dermed nemmere for vedligehold, hvilket har givet mulighed for en prioriteret indsats af vedli-

geholdet ud fra hvor sliddet er størst.

Driftssystemet der anvendes er selvudviklet, baseret på UNIK ejendomsadministrationsystem, 

som spiller sammen med regnskabssystemet i Dan-Ejendomme.

I kontrakten indgår driften med ca. 150 mio. kr. som fordeles ligeligt over den 30’ årige drift-

speriode hvorefter kommunen betaler lige store andele hvert pr. år. Dette betyder i realiteten 

en opsparing for FM i de første år. Efter de 30 år, er omdrejningspunktet for afleveringen den 

gennemførte vedligeholdsplan, men baseret på at det er en 30 år gammel bygning.

Kommunens opgave er alene at komme med lærere og elever ud fra aftalt antal. Pedel m.v. 

indgår i OPP ydelsen.

I OPP aftalen lægges vægt på at ejerne af OPP-selskabet – entreprenøren + finanspartneren + 

FM’eren tager risikoen for projektet. I denne opgave er ejerfordelingen MTH 50%, BankDnBNord 

25% og Dan-Ejendomme 25%.

En vigtig konkurrenceparameter ved valget af samarbejdspartner var, hvad tilbudsgiver kunne 

få ”pengene” for (pris). Der kunne ikke gives pant i ejendommen for långiver (bank), hvilket 

begrænsede långiverne. Der er mulighed for at den enkelte part kan sælge sine aktier efter 5 år. 

Kommunen har indsigelsesret ved udskiftning af betydende parter i den daglige drift. 

Udførelse og planlægning kører efter almindelige regler med 5 års garanti etc. Vedr. Tvister 

er der er i kontrakten angivet reguleringsmekanismer. Hvis aftalen ikke overholdes håndteres 

dette i styregruppen inden en evt. eskalering.

Byggeriet af skolen er gennemført helt traditionelt med bankfinansiering. Det nye er håndte-

ringen af driften – FM delen. Normalt arbejdes med 10-årige driftsbudgetter, som kan ændres. 

Driftsvenlighed

Ansvarsfordeling

Finansiering
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Her er man bundet på 30 år og der er udarbejdet et samlet budget, som der successivt måles 

op imod.

”Åbne bøger” indgik i kontraktmaterialet og Kommunen kan løbende se hvad overskuddet er 

hos OPP selskabet. 

Vedr. finansiering bestemmer Kommunen om det skal være til fast eller variabel rente eller en 

kombination. Kommunen valgte variabel rente, men dette kan ændres undervejs i forløbet, 

f.eks. ved refinansiering.

Ved forventede ændringer forpligter OPP selskabet sig til at udføre disse, ud fra økonomi som 

aftales fra gang til gang.

Der er indbygget incitamentsaftaler/puljer, og besparelser deles mellem parterne i aftalt for-

hold. Hvis præmisserne ændres til det ”værre” skal kommunen betale, men der finder en for-

handling sted hver gang der sker ændringer. Udgifterne til energi er variabel med forbrug for-

udsat (antal kWh er udgangspunktet). Der reguleres successivt ved ændrede forudsætninger. 

Affaldshåndtering betales efter regning, da det er Kommunen der sætter prisen. Kontrakten er 

i 2006 prisindeks og reguleres efter diverse indekser, afhængig af emnet. 

Kilder og referencer 

Samtale med Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme d. 18.05.2006

Materiale udleveret:

Plan for vedligehold

Lars Olaf Larsen indlæg om OPP erfaringerne, 18.maj 2006

Årsberetning Dan-Ejendomme.

OPP-byggeri og anlæg med langsigtede perspektiver – MTHøjgaard

Indlæg af sektionsdirektør Kristian Kongstad fra MTHøjgaard på DFM konferencen januar 2006.

Herudover:

Preben Staun – OH serier fra 2005

OH-serie om OPP-projektet – Vildbjerg skole fra OPP netværksmøde 27. september 2005

OH-serie OPP-projekt Vildbjerg skole – projektchef Lillian Kristensen, Rambøll. 17.05.05

OH-serie OPP-projekt –Vildbjerg skole – Økonomi og finansiering – statsaut. Revisor Orla Bek, 

KPMG. 27.september 2005.

OPP-projektet – Vildbjerg skole – OH-serie – Bech-Bruun

Diverse materiale fra www.ebst.dk

Handlingsplan for Offentlig-Private-Partnerskaber (OPP), Regeringen, januar 2004

Vejledning om OPP til bekendtgørelse om OPP, partnering og nøgletal, februar 2004. Erhvervs- 

og Boligstyrelsen.

oPP’s freMtid

der er positive forventninger til deltagelse i andre oPP projekter, baseret på samme ejerkreds.

oPP opfattes som en mulig løsning i en vifte af forskellige løsningsmodeller, men den hænger nøje 

sammen med, hvad man vil ofre på vedligeholdet. (ved vildbjerg skole ca. 100 kr./m2). Man er bundet 

over en lang periode og der er ingen mulighed for at skære, da det er en forpligtende aftale. der er stor 

forskel på oPP i uk i forhold til danmark.

oPP forventes at have en fremtid – på et ”dansk” niveau og strukturreformen vil givet vis betyde en 

større anvendelse af oPP som løsning. Myndighederne mangler stadig at rydde barrierer af vejen – 

f.eks. moms forhold mv. 

de næste projekter er på vej! Andre aktuelle oPP-projekter er: rigsarkivet samt Musikkonservatorium 

og teater i odense

Ændringer og incita-

menter
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5.3.3 oPP-light veD koMMunalt Byggeri i griBskov koMMune

CAse-oBJekt 

virksomhed: gribskov kommune i samarbejde med kuben A/s

land: danmark

kernevirksomhed:  offentlig kommunal virksomhed

supportvirksomhed: Privat bygge- og driftsorganisation

tema: strategiske samarbejder/oPP

emne: samlet udbud som oPP-light

Best Practice aspekt: et af de første eksempler på oPP-light

søgeord: oPP, partnerskab, boliger, totaløkonomi, kommune

læringsPunkter

samtænkning af forskellige behov i de to funktioner – daginstitution og handicapboliger – kræver •	

tværfagligt samarbejde og involvering af mange instanser

inddragelse af brugergrupper i planlægningen har været vigtig for at afstemme forventninger og •	

for at opnå ejerskab og engagement vedrørende resultatet

sikring af den fremtidige drift, inddragelse af totaløkonomiske overvejelser i planlægningen og •	

inddragelse af driftspersonale i planlægningen har betydet samarbejde om valg af løsninger og 

materialer

valg af udbudsform skal tilpasses den aktuelle situation •	

det er vigtigt at opbygge en god samarbejdsånd, hvor der etableres win-win situationer, og dette •	

styrkes ved at benytte incitamentsaftaler frem for bodsaftaler

for totalleverandøren indebar projektet, at flere kompetencer end normalt kom i spil, hvilket har •	

påvirket samarbejdet internt i virksomheden
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Baggrund

Kuben A/S blev af Græsted-Gilleleje Kommune (nu Gribskov Kommune) valgt som totalleveran-

dør til anlæg af en daginstitution og 22 handicapboliger. Tillige skal Kuben Ejendomsadmi-

nistration stå for den primære drift og vedligehold af bygningerne i 15 år. Dog er renhold og 

udvendig pleje holdt uden for aftalen.

Projektet er blandt de første af sin art, hvor der er sket et samlet udbud af såvel anlæg som 

drift af et kommunalt byggeri. Målet for kommunen er at sikre en høj kvalitet og lang levetid. 

Byggeriet er ejet af kommunen og den samlede tilbudspris er ca. 40 mio. kr inkl. drift i 15 år. 

I projektet er lagt vægt på en totaløkonomisk optimering af anlæg og drift, bl.a. ved at vælge 

miljørigtige materialer med lang levetid og ved at reducere energiforbruget. 

Den anvendte udbudsform betegnes af Erhvervs- og Byggestyrelsen som samlet udbud, dvs. udbud 

af både opførelse af et byggeri og drift af det i en årrække. Det er en form for offentlig-privat samar-

bejde (OPS), der adskiller sig fra offentlig-privat partnerskab (OPP) ved at den private partner ikke 

står for finansiering og som ejer af byggeriet. Derfor betegnes formen også uofficielt OPP-light.

Ved at vælge OPP-light med udgangspunkt i bedre totaløkonomi og risikodeling har man opnå-

et en større sikkerhed for overholdelse af budgetter og tidsfrister, mulighed for mere innovative 

løsninger og færre driftsforstyrrelser gennem en tidlig inddragelse af driften. Hertil kommer at 

kommunen i samarbejde med Frederiksborg Amt har samtænkt flere funktioner i samme byg-

geri: Daginstitution, boliger til udviklingshæmmede og boliger til fysisk handicappede. Målet 

her har været at understøtte mangfoldighed, tolerance og nye samarbejdsformer samt at opnå 

økonomiske optimeringer ved dobbeltudnyttelsen.

Samtænkning

Baggrunden for beslutningen om at samtænke handicapboliger og daginstitution har været 

nogle praktiske forhold, som har gjort det oplagt at tænke de to funktioner i en form for sam-

menhæng. De to projekter skal opføres samtidigt og placeres i samme område – på Præste-

gårdsjorden i Græsted – så man kan operere med fælles lokalplan, fælles byggeplads og fælles 

adgangsvej mv. Udover de praktiske forhold er det dog også andre, mere overordnede temaer, 

som danner baggrund for kommunens beslutning om at samtænke de to funktioner. Det er 

temaer, som alle har rod i de overordnede værdier i kommunen, og som ønskes tænkt ind og 

vægtet igennem det samlede projekt. 

fACts oM ProJektet

offentlig part: gribskov (tidligere græsted-gilleleje) kommune 

 i samarbejde med frederiksborg Amt

Privat part: kuben A/s

omfang: ny daginstitution til ca. 100 børn

 22 boliger til handicappede,

 fælleshus og fælles servicearealer.

Arealer: 2.640 m2 samlet i et plan

 800 m2 daginstitution

 65-75 m2 pr. bolig

tilbudspris: Ca. 40 mio. kr., heraf 10,5 mio. kr. til drift i 15 år.

tidsplan: Byggestart i 2005

 idriftsættelse 1. september 2007

rådgivere for kommunen: Carl Bro A/s og Birch & krogboe A/s

Projekterende: virumgaard Arkitekter og ing. fa. dines Jørgensen

entreprenør: gvl A/s
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Rummelighed, mangfoldighed og tolerance• 

Nytænkning – at rykke ved den gængse opfattelse af hvad en ”Daginstitution” er og hvad • 

”Handicapboliger” er 

Nye samarbejdsformer – mellem kommunens forskellige sektorområder og mellem amt • 

og kommune

Fleksibilitet – at skabe rammer for at udnytte alle potentialer – menneskeligt såvel som • 

rumligt 

Rykke ved normalitetsbegrebet – der er tale om et byggeri som er tilpasset brugergrupper • 

med andre behov end ”gennemsnitsmennesket” – børn og mennesker med forskellig grad 

af nedsatte funktioner 

Tværfaglighed • 

Samtænkningen af projektet var en god mulighed for at udmønte nogle af de værdier, som ud-

trykkes i henholdsvis børn- og ungepolitikken og handicappolitikken i kommunen. Det gælder 

blandt andet om, at forskellighed er en styrke og et vilkår, at mangfoldighed kan afspejles i de 

fysiske rammer, og at alle mennesker har noget at bidrage med til fællesskabet. 

Samtidig var det en mulighed for at få et bedre byggeri i kraft af nogle økonomiske optimerin-

ger. Ved at dobbeltudnytte nogle arealer bliver der så at sige mere kvalitet – eller flere kvadrat-

meter – for den samme økonomi. Ved at dele udgiften mellem flere, kunne der eventuelt blive 

mulighed for at etablere faciliteter, som der ellers ikke havde været mulighed for. At arbejde 

med en stor grad af fleksibilitet ville derfor komme brugerne til gode – ikke kun af sociale og 

menneskelige årsager, men også i form af byggeriets kvalitet.

Det var visionen at skabe et byggeri som udspringer af, og afspejler de ovenstående værdier 

og som fremstår som en smuk og harmonisk helhed, der indbyder til fællesskab, samtidigt 

med at brugergruppernes individuelle behov respekteres og mangfoldigheden kan aflæses i 

byggeriet.

Helheden og de enkelte funktioner

Det samlede projekt kan opdeles i en række selvstændige del-projekter, som har hver deres 

kravspecifikation og økonomi. Først og fremmest skal byggeriet tilgodese og respektere de indi-

viduelle behov som de forskellige brugergrupper har. Udgangspunktet for det samlede byggeri 

er derfor en specifik kravspecifikation for hvert af del-projekterne. For hvert delprojekt fulgte så 

brugergruppens udmelding om nogle af de væsentligste krav og ønsker for byggeriet. Dernæst 

fulgte en ”bruttoliste” af forslag til potentielle fælles aktiviteter og rum/arealer i det samlede 

byggeri. 

Kommunen ønskede at få bud på, hvordan det samlede byggeri kan organiseres således, at krav-

specifikationen for hvert delprojekt opfyldes, at de væsentligste krav for hver brugergruppe 

imødekommes, at der foretages en optimering af arealerne samtidigt med at der bliver skabt et 

byggeri, hvor det er muligt at realisere tankerne om et fællesskab og synergieffekt i forhold til 

de aktiviteter, der skal ske i området i fremtiden. Finansieringen af de forskellige delprojekter 

gjorde, at det fortsat skulle være muligt at udarbejde selvstændige regnskaber for hver del af 

det samlede byggeri.

Der var desuden en række temaer, potentialer og paradokser, som skulle udforskes og udvikles i 

den videre proces med samtænkningen af de to funktioner, og som bliver besvaret gennem den 

konkrete, fysiske bearbejdning af projektet:

Hvordan kan man via de fysiske rammer og arkitekturen skabe rum for det spontane møde • 

mellem brugergrupperne i dagligdagen.
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Kan man skabe en arkitektur som kan optage forandring – færre børn indskrevet / en han-• 

dicapbolig står tom i en periode / forskellig brug af arealerne og bygninger på forskellige 

tidspunkter af døgnet. 

Man skal kunne tilvælge / fravælge mødet med de andre brugergrupper (børn, udviklings-• 

hæmmede, fysisk handicappede) – der skal tages hensyn til at støjen fra en børnelegeplads 

kan være generende i forhold til beboernes ønsker om privathed.

Hvordan skabes liv i området som ikke virker ”institutionsagtigt”.• 

Hvordan skabes et byggeri, der fremstår som en helhed, men samtidig tilgodeser det behov • 

for privathed, som de forskellige brugergrupper nødvendigvis har.

Brugergruppernes ønsker 

Nedenstående beskrives de punkter, som repræsentanterne fra de 2 brugergrupper, som kom-

munen har ansvaret for, mente var de væsentligste at have for øje i processen med den konkrete 

udformning af byggeriet. 

 

Brugersynspunkter er fremkommet på baggrund af erfaringer fra kommunes eksisterende dag-

institutioner, og i særdeleshed fra Græsted Børnehave / Elverhøjen hvor personalegruppen har 

været inddraget i udarbejdelsen:

Det lille i det store: 4 indgange og garderober til hver af de 4 hovedgrupper i huset. Der skal • 

for det enkelte barn og familie være stor overskuelighed omkring fysisk gruppetilhørsfor-

hold. Da der er tale om en stor institution med mange børn, er det meget vigtigt, at der er 

plads til, at man kan arbejde med børnene i mindre grupper.

Udfordrende rum: Arkitekturen skal understøtte at der er tale om lærings- og udviklings-• 

rum. Rummene skal pirre nysgerrigheden, være udfordrende og overraskende at opholde 

og bevæge sig i. 

Børneperspektiv: Bygningen skal udformes under hensyntagen til at de fleste brugere er • 

under 1 m høje. Det drejer sig både om vinduer og døre, lysindfald og udkig, om stikkon-

takter osv. 

Lys: Der skal være meget dagslys i rummene. Ligesom voksne vil børnene helst være i de • 

lyse rum.

Vinkevindue: Der skal være mindst ét godt vinkevindue hvor børnene kan sidde / stå med • 

en voksen og vinke farvel til deres forældre når de tager afsted.

Fleksibilitet: Anvendelsesmulighederne af de enkelte rum forbedres væsentligt, hvis man • 

har mulighed for at ændre på rummenes størrelser ved hjælp af fx flytbare vægge

Gode udenomsarealer: En stor legeplads med mange forskellige rum og kroge. Der skal • 

være god plads til opmagasinering af udelegetøj.

På legepladsen: Små skure / huse / pergola / overdækninger. En lille indhegning forbeholdt • 

vuggestuebørn

Godt indeklima system• 

Vand: Det ene af grupperummenes badeværelse skal indrettes med ”badeland-faciliteter”, • 

hvor der særlig god mulighed for at børnene kan lege med vand.

Brugersynspunkterne er fremkommet på baggrund af erfaringer fra hjemmevejlederteamet 

som har den daglige kontakt med borgergruppen, fra beboerne i det eksisterende botilbud i 

Hestehaven, samt fra rapporten “Boliger til mennesker med handicap – et pilotprojekt i Frede-

riksborg Amt” fra april 2004:

Boligerne skal ligne “almindelige” boliger, dvs. undgå institutionspræg samt ikke bære for • 

tydeligt præg af at være handicapvenligt

Boligerne skal tilgodese ønsket om “privathed”, dvs. egen indgang, egen postkasse samt • 

undgå store vinduespartier ud til offentlige arealer, 

Daginstitutionen

Boliger for udviklings-

hæmmede
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Boligerne skal understøtte selvhjulpenhed. Herunder tilgængelighed bl.a. i forhold til kø-• 

restolsbruger både inde og ude

Der skal være mulighed for at sætte sit personlige præg på egen bolig, f.eks. mulighed for • 

at vælge væggenes farver

De individuelle udenomsarealer må ikke være for store – det vil primært være terrassen • 

som bliver anvendt

Boligerne skal være fleksible, også i forhold til de tungere installationer som døre, vægge • 

mv., herunder forberedt til fremtidige behov, f.eks. lift.

Vigtigt med gulvvarme og god ventilation i baderummene• 

Boligerne skal bygges under hensyntagen til, at ikke alle har lyst til at bo med andre han-• 

dicappede

Brugen af ramper skal begrænses• 

Boligerne må ikke blive for dyre at bo i• 

De to funktioner – daginstitution og handicapboliger – kan have flere forskellige overlap og be-

røringsflader med hinanden. Der kan både være rumlige, fysiske overlap, hvor de to funktioner 

deler arealer, men det kan også være overlap som går på aktiviteter, hvor brugergrupperne mø-

des og er fælles om nogle aktiviteter. Arbejdsgrupperne fremkom med en række prioriterede 

områder/funktioner, som kan være fælles dele-arealer. Nedenfor er angivet nogle af disse.

overlAPPende funktioner – ruM/AreAler soM skAl etABleres i Begge ProJekter
> MuligHed for oPtiMering Af kvAdrAtMeter

HAndiCAPBoliger dAginstitution

ekseMPler På fælles udnyttelse Af kvAdrAtMeter: 
· Parkering 
· vaskeri
· køkken
· depoter/opbevaring
· renovation
· teknikrum
· rengøringsrum
· opbevaring af haveredskaber osv – drift?
· Personalefaciliteter fx: kontorer, mødelokaler, toiletter/bad, rygefaciliteter

Projektforløbet 

Projektet blev udbudt i begrænset/indbudt licitation. Konkurrenceformen var ”det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud”, hvor prisen og kvaliteten af de tilbudte ydelser blev bedømt samlet 

og ellers som en totalleverance af projektering, anlæg og drift.

I konkurrencebetingelserne fremgik det, at opgaven gennemføres i 3 faser efter valg af samar-

bejdspartner.

Optimeringsfasen, hvor projektet optimeres totaløkonomisk i et samarbejde imellem byg-• 

herren og totalleverandøren, på grundlag af totalleverandørens projektforslag

Bygge- og anlægsfasen, hvor byggeriet detailprojekteres og opføres af totalleverandøren i • 

totalentreprise

Drifts- og vedligeholdsfasen, hvor totalleverandøren varetager en nærmere defineret drift • 

og vedligehold af bygningerne i en periode på 15 år.

Fællesskabet
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I nedenstående figur er den overordnede tidsplan for projektet illustreret.

idé/- 
forBeredelse

udBud

3.10.05 15.4.06 1.9.07

oPtiMering

Anlæg

drift

fAser

I udbudet opereres med 2 kategorier af drifts- og vedligeholdsydelser:

Kategori A – opgaver som løses i fast aftale• 

Kategori B – fastlagte vedligeholdsydelser som kan aftales særskilt og afregnes i henhold til • 

de tilbudte enhedspriser.

For energiforbruget skulle totalleverandøren angive et referencetal for det årlige energiforbrug 

for det foreslåede byggeprojekt. Holdes det reelle forbrug under dette, betaler kommunen en 

bonus på 50% af besparelsen til totalleverandøren. Hvis det reelle forbrug overstiger det an-

givne, betaler totalleverandøren 50% af overforbruget.

Der var i udbudsmaterialet indeholdt et forslag til organisation for projektsamarbejdet mellem 

kommunen og totalleverandøren som vist nedenfor. 

ggk's
leder af driftsfasen

ggk's
leder af  
udførelsesfasen

ggk's
leder af  
optimeringsfasen

ggk's
projektleder

ledergruPPen

tl's
leder af  
udførelsesfasen 
m/ks -leder

tl's
leder af driftsfasen 
m/ks -leder

tl's
leder af  
optimeringsfasen
m/ks -leder

tl's
projektleder 
m/ks -leder

ggk = græsted-gilleleje kommune

tl = totalleverandøren, samt totalleverandørens arkitekt og ingeniør, og underentreprenører.

Der blev udarbejdet en partnerskabsaftale (paraplyaftale), som definerede de overordnede be-

tingelser for samarbejdet, herunder samarbejdsformen under optimeringsfasen.

For bygge- og anlægsfasen indgik man desuden en totalentreprisekontrakt efter ABT 93. Bag-

grunden herfor var, at tidsplanen nødvendiggjorde igangsætning af dette arbejde inden opti-

meringsfasen var afsluttet. 

Hertil kom en drifts- og vedligeholdsaftale for en periode på 15 år.

Aftaleform
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Lov for almene boliger fastsætter et maksimalt rammebeløb, som var gældende for boligde-

len. Kommunens vurdering var, at den samlede opførelsespris ikke måtte overstige i alt 29,5 

mio. kr. ekskl. moms. I optimeringsfasen fik totalleverandøren dækket sine ydelser indenfor 

et samlet vederlag på 500.000 kr., hvortil kom ca. 2 mio. kr. til rådgiverydelser. I bygge- og an-

lægsfasen var der udover budget til dækning af anlægsprisen disponeret et beløb til uforudsete 

udgifter (risikopulje) samt til fælles incitamentspulje. Herudover var der afsat beløb til vejr-

ligsforanstaltninger og jordbund m.v. Det samlede anlægsbudget, indeholdende anlægspris, 

risikopulje, incitamentspulje samt puljer for vejrlig og jordbund var at betragte som et loft 

for byggeudgiften.

Det vigtigste var indgåelsen af partnerskabsaftalen samt brugerinddragelsen for afstemning af 

funktionalitet, forventninger og kompetencer. Hertil kom afklaringen af økonomi og overblik 

over den fremtidige drift. For at lette forståelsen for løsningerne blev der anvendt 3D animerin-

ger samt afholdt en workshop, hvor der blev udarbejdet et forpligtende fælles charter. Herud-

over blev anvendt regneark som værktøj ved valg og vurdering af løsninger, så man hele tiden 

kunne holde sig på budget.

Blandt de største problemer var at få anlægsbudgettet til at holde samt meget regnvejr i opfø-

relsesperioden. Derfor er afleveringen 3 måneder efter den oprindelige tidsplan. Parterne er 

tilfredse med resultatet, som har indfriet forventningerne.

Her var deltagelsen af driftspersonale i planlægningen vigtig, således at der blev taget særlige 

hensyn ved materialevalg samt overvejelser vedrørende totaløkonomien for tag, facader, gulve, 

CTS, tekniske installationer som pumper, blandingsbatterier etc. Der blev især lagt vægt på 

anvendelse af gennemprøvede løsninger. F.eks. medførte driftsargumenter, at der blev givet en 

særbevilling til CTS-anlæg. Der er stor enighed mellem parterne om de udarbejdede driftspla-

ner.

Alle driftsdata indtastes af Kubens drifts- og vedligeholdsmedarbejdere i kommunens IT-system. 

Her indgår både de opgaver som Kuben skal løse og kommunens egne opgaver.

Kilder: 

Ovenstående case er baseret på interview med projektleder Claus Rasmussen og driftsmedarbej-

der Bente Christiansen, Kuben den 16. maj 2007 og med bygningschef Kristian Buur, Gribskov 

Kommune den 11. juni 2007 samt diverse materiale modtaget fra Gribskov Kommune, bl.a. 

følgende dokumenter:

Bygherrens visioner• 

Konkurrencebetingelser• 

Kravspecifikation OPP• 

Partnerskabsaftale• 

Optimeringsfasen• 

Totalentreprisekontrakt• 

Anlægsfasen• 

Driftsfasen• 

Drift og vedligeholdsaftale• 

Bygge- og anlægsfasen

Drift og vedligehold

Økonomiske rammer

Optimeringsfasen
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5.4 virksomhedsoverdragelse og dUe diligence

Dette tema indeholder cases om:

NSB (Norske Statsbaner), der har gennemført et forløb med etablering af fælles ejendoms-• 

selskab med et privat ejendomsselskab for senere at afvikle dette 

Samarbejdet mellem Sonofon og ISS efter virksomhedsoverdragelse af den tidligere FM or-• 

ganisation i Sonofon

COWI, der som rådgiver arbejder med gennemførelse af teknisk due diligence• 

5.4.1 Fælles ejenDoMsselskaB MelleM nsB og Privat virksoMheD

Baggrund

NSB er en statsejet norsk virksomhed med ansvaret for togdriften i Norge. Som mange andre 

offentlige virksomheder er NSB udsat for et stærkt pres for at effektivisere driften. I slutnin-

gen af 1990-erne foretog NSB’s topledelse en beslutning om at gennemføre gennemgribende 

ændringer i ejendomsforvaltningen. Indtil da var ejendomsområdet en integreret del af NSB’s 

koncernstruktur. 

CAse-oBJekt

virksomhed: nsB (norske statsbaner)

land: norge

kernevirksomhed:  togdrift

tema: virksomhedsoverdragelse/due diligence

emne: etablering, udvikling og afvikling af fælles selskab

Best Practice aspekt: læring gennem samarbejde med leverandører

søgeord:  due diligence, selskabsdannelse, virksomhedsoverdragelse,  

outsourcing, ejendomsudvikling, slA, medarbejdertilfredshed

læringsPunkter:

det er afgørende, at udbyder i forbindelse med outsourcing og virksomhedsoverdragelse fasthol-•	

der kompetencer som professionel kunde internt i organisationen – både for udbyder og leveran-

dør.

det er kritisk at få nye it-systemer og administrative rutiner op at stå i forbindelse med virksom-•	

hedsoverdragelsen.

en acceptabel løsning på medarbejdernes pensionsforhold kan være en afgørende forudsætning •	

for en vellykket virksomhedsoverdragelse.

det er afgørende at der i topledelsen er erfaringer fra tilsvarende processer. •	

gennem partnerskaber med eksterne leverandører kan der skabes udvikling og læring for alle •	

involverede parter. 

strategiske ændringer i kernevirksomheden kan få afgørende konsekvenser for aftaler med eks-•	

terne serviceleverandører.

fACts oM nsB eiendoM før virksoMHedsoverdrAgelse

Bygninger: 1.200 af forskellig karakter med stor geografisk spredning

Areal: 800.000 m2

kontrakter: 6.000

organisation: opdelt i Arkitekt, renhold, Administration/drift og udvikling

Medarbejdere: 206 i Administration/drift, heraf ca. 160 i drift og vedligehold
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Udgangspunktet for NSB’s ledelse var, at ejendomsvirksomhed ikke er en kernevirksomhed for 

NSB. Man havde en stor egenproduktion i ejendomsforvaltningen, men det var ikke afgørende 

at opretholde egenproduktionen. Det var vigtigere at gennemføre en professionalisering og for-

retningsorientering. Målet var at opnå bedre kontrol på driftsejendommene. Man havde ikke 

nøgletal for udgifterne til ejendomsdriften, og man kunne derfor ikke måle sig i forhold til 

omverdenen. Ejendomsporteføljen skulle ikke længere primært betragtes som brugsgenstande 

mens som ejendomskapital – fra død kapital til aktiv kapital.

Som en typisk offentlig organisation var ejendomsforvaltningen stærkt regelstyret med ringe 

uddelegering og lav beslutningsdygtighed. Medarbejderne have en stærk loyalitet til NSB, men 

de var ikke vant til forandringer og en stærk forretningsorientering. Der lå således store kultu-

relle udfordringer i at gennemføre grundlæggende ændringer i ejendomsforvaltningen.

NSB’s funktioner inden for ejendomsforvaltning omfattede et arkitektkontor, en afdelingen for 

renhold, en afdeling for ejendomsudvikling og en afdeling for administration og drift. Inden 

for disse områder havde man ikke mindre end 6.000 kontrakter. NSB besluttede at foretage en 

regulær outsourcing af de 3 førstnævnte enheder, således at arkitektkontoret overgik til Linje 

Arkitekter AS, renholdsafdelingen overgik til ISS Renhold AS og udviklingsafdelingen overgik 

til ROM Eiendomsutvikling AS. 

ROM Eiendomsutvikling A/S (det norske ord ROM betyder RUM på dansk) var et nyt selskab etab-

leret og ejet fuldt ud af NSB, og det havde til formål at udvikle og sælge/ udleje de ejendomme, 

som NSB ikke længere selv skulle benytte, på kommerciel basis. Dette er i 8 tilfælde sket ved 

at etablere et såkaldt ”Single Purpose” selskab sammen med et entreprenørselskab, hvor ROM 

Eiendomsudvikling stiller ejendommen til rådighed, mens entreprenørselskabet gennemfører 

byggearbejderne som led i udviklingen. Dette omfatter både bolig- og erhvervsejendomme. 

For afdelingen for administration og drift besluttede NSB at søge en alliance med en etableret 

aktør på markedet. Som væsentlige kriterier skulle pågældende aktør have komplementære 

kompetencer i forhold til NSB’s ejendomsforvaltning samt fokus på forvaltning af ejendoms-

kapital. Man gennemførte på den baggrund en scanning af forvaltningsmarkedet i Norge og 

Sverige i foråret 1999. Man konkluderede, at det norske marked bestod af tekniske ejendoms-

forvaltere og ejendomsadministratorer (forretningsførere) samt leverandører inden for dele af 

FM-markedet. 

NSB fandt endvidere, at Celexa Fastighetskapital AB i Sverige var den bedste aktør inden for 

ejendomskapitalforvaltning. Celexa var ikke transaktionsdrevet, dvs. ikke orienteret mod køb 

og salg af ejendomme, og man havde ikke egen teknisk forvaltning i Norge, hvilket skabte en 

komplementaritet i forhold til NSB. For at skabe en alliance blev det i 2001 aftalt at etablere 

et fælles selskab ejet af NSB og Celexa til at varetage ejendomsdriften. Dette indebar, at med-

arbejderne i NSB Eiendom skulle virksomhedsoverdrages til det nye fælles selskab og derefter 

fungere som eksterne leverandører til NSB. Ejerskabet til ejendommene forblev hos NSB. 

Omkring samme tidspunkt, hvor aftalen med NSB blev indgået, blev Celexa Fastighets-kapital 

AB opkøbt af Aberdeen Property Investors (API) og videreførtes under navnet API. Det fælles 

selskab etableret sammen med NSB fik navnet Celexa.

 

Kerne- og supportvirksomhed

Eksemplet med NSB og Celexa/API er et typisk eksempel på outsourcing af en supportfunktion 

med henblik på at modervirksomheden kan rendyrke sin kernevirksomhed. Det særlige ved 

dette eksempel er, at outsourcingen sker til et nyt selskab, der etableres i fællesskab mellem mo-

dervirksomheden og et specialiseret ejendomsselskab. Dermed opnås muligheder for at bevare 
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en tæt tilknytning af medarbejdere med virksomhedsspecifikke kompetencer samtidig med 

en udvikling i retning af professionalisering og forretningsorientering af supportfunktionen i 

egen kernevirksomhed. At det nye selskab til slut afvikles er en yderligere facet i denne case.

Aftalen om selskabsetablering og virksomhedsoverdragelse

Aftalen om selskabsetablering blev indgået pr. 27. juli 2001 med endelig overtagelse den 1. ok-

tober. Selskabet ejedes fra starten af NSB med 35% og API med 65%. Aftalen blev indgået med en 

varighed på 5 år med en klausul om genforhandling eller udbud. Der indgik en put/call option 

for NSB i 2003 og API i 2004. Denne option indebar, at NSB kunne vælge enten at afhænde alle 

aktier til API eller overtage samtlige aktier i 2003, mens API havde tilsvarende ret i 2004. 

Aftalen mellem NSB og API var baseret på gensidig tillid mellem parterne og bestod af en række 

elementer:

Rammeaftale – grundlæggende forudsætninger og reguleringsbestemmelser• 

Aktionæraftale – regulerer forholdet mellem NSB og API som aktionærer• 

Aftale om virksomhedsoverdragelse – omfang af virksomheden og løsøre m.v.• 

Aftale om overtagelse af medarbejdere – regulerer alle forhold vedrørende overtagelse af • 

medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen

Forvaltningsaftaler – vedrørende ejendomme tilhørende henholdsvis NSB og ROM Eien-• 

domsutvikling AS

Forvaltningsaftalerne var baseret på, at alle Celexa’s udgifter til drift og vedligehold af ejendom-

mene i det første år blev godtgjort med tillæg af en aftalt procentuel fortjeneste. For de følgende 

4 år skulle der ud fra erfaringerne vedrørende arbejdsomfang og kvalitetsniveau i år 1 forhandles 

en tillægsaftale om en honorarstruktur. Den væsentligste årsag til denne opbygning af aftalen 

var behovet for at restrukturere regnskabsdokumentationen for ejendommene. For andre FM-

ydelser skulle der indgås særskilte aftaler mellem Celexa og de enkelte lejere af ejendommene. 

Til at varetage den overordnede opfølgning på aftalen blev der nedsat en styregruppe (”Styret”) 

med 3 repræsentanter fra NSB, 3 repræsentanter fra API og 4 medarbejderrepræsentanter. Det 

blev vurderet, at en sådan model med bred repræsentation var bedre i forhold til en model med 

en lille styregruppe og en bredere virksomhedsforsamling (”bedriftsforsamling”). Styregruppen 

kom til at fungere som et godt team, og NSB’s repræsentanter var meget opmærksomme på at 

adskille rollerne som ejer og opdragsgiver fra hinanden.

Gennemførelse og implementering af overdragelsen

Aftalen blev indgået den 27. juli 2001. Forinden var indgået en intentionsaftale, og med ud-

gangspunkt heri var Celexa Fastighetskapital startet på en Due Diligence proces. Dette omfat-

tede en grundig gennemgang af ejendomsforvaltningens økonomi, organisation og administra-

tive systemer m.v. Den endelige overtagelse fandt sted som aftalt den 1. oktober 2001.

Alle 206 medarbejdere i NSB Eiendom blev overtaget af Celexa som led i virksomhedsoverdra-

gelsen. En vigtig faktor for medarbejderne var, at der blev indgået aftale om, at de overtagne 

fACts oM ABerdeen ProPerty investors (APi)

Branche: finansiel forvaltning af ejendomsinvesteringer

område: europa med hovedvægt på uk og norden

Portefølje: eur 1 mia., heraf godt halvdelen i APi nordic

Medarbejdere: 543 i norden, heraf 210 i APi norge

Hjemmeside: www.aberdeen.no
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medarbejdere kunne bibeholde deres hidtidige pensionsordning, mens der blev oprettet en ny 

privat pensionsaftale for senere ansatte medarbejdere. Endvidere fik medarbejderne lønkom-

pensation for tidligere aftale om sygepenge, og de opretholdt retten til fribilletter til tog.

I en overgangsfase måtte Celexa midlertidigt benytte flere af NSB’s IKT-systemer. Desuden købte 

Celexa andre IKT-applikationer fra NSB tillige med biler og diverse løsøre som møbler og PC-ere, 

men ikke driftsudstyr tilhørende de enkelte ejendomme. Man lærte i den forbindelse, at det er 

vigtigt at kvalitetssikre IKT-applikationerne forud for overtagelsen. Der var imidlertid behov 

for at opbygge en række nye administrative systemer bl.a. til leverancestyring, fakturering og 

kontering samt rapportering både til NSB og API, og man indså efterfølgende, at disse burde 

have været oppe at køre allerede ved overdragelsen. 

Med overdragelsen skulle man klart adskille leverancer til NSB som ejendomsejer og til de enkelte 

lejere/brugere af ejendommene. Alle ydelser skulle beskrives som produkter, og for hvert produkt 

skulle der opgøres produktionsomkostninger og overhead. Dette gjaldt uanset om ydelser blev 

produceret af egne medarbejdere eller købt. For at dokumentere omkostningerne var det endvi-

dere nødvendigt at foretage timeregistrering i hele organisationen i forhold til ydelse og kunde.

Til at beskrive ydelserne blev der udarbejdet Service Leverance Aftaler (SLA). Der blev i alt udar-

bejdet SLA for 12 forskellige ydelser. SLA-erne er et nøgleværktøj i forholdet mellem kunde og 

leverandør. Det er grundlaget for at vurdere om kunden får det, der er behov for i det rigtige 

kvalitetsniveau og til den rigtige pris. Det er således et vigtigt kommunikationsværktøj mellem 

kunde og leverandør, men det er tillige et vigtigt værktøj i leverandørens ressourcestyring.

Erfaringer og resultater

En af de overordnede erfaringer fra forløbet har været, at det tager tid at transformere holdnin-

ger og arbejdspraksis fra en offentlig forvaltningskultur til en offensiv forretningskultur. Med-

arbejderne havde generelt gode faglige kompetencer, og de fleste var positive og konstruktive 

i forhold til forandringer. Til gengæld var Norsk Jernbaneforbund, hvor de fleste af medarbej-

derne var og fortsat er organiseret, ikke særligt forandringsvilligt. Medarbejderne fastholdt en 

stor loyalitet til deres tidligere arbejdsgiver, NSB.

Det var en stor udfordring for alle parter at gennemføre en identitetsændring fra intern afde-

ling til ekstern leverandør. Det viste sig i den forbindelse at være uheldigt, at NSB ikke fastholdt 

de nødvendige faglige kompetencer til at fungere som professionel opdragsgiver. Det havde som 

resultat, at NSB med tiden fik en fornemmelse af manglende kontrol med leverancerne, og det 

var uheldigt for både NSB og Celexa. 

Til gengæld var det væsentligt, at Celexa’s primære daglige kontaktperson (”Key Account Mana-

ger”) havde en god indsigt i NSB’s kernevirksomhed. Samtidig var det af stor betydning, at kon-

taktpersonen ikke havde været involveret i de forudgående forhandlinger om aftalen, så han 

upåvirket af det hårde forhandlingsforløb kunne opbygge et godt samarbejde med kunderne. 

Det var endvidere en væsentlig succesfaktor, at der i topledelsen hos Celexa var erfaringer fra 

tilsvarende processer. 

I forhold til den omtalte put/call option besluttede NSB at afhænde sine aktier til API, og med 

udgangen af 2004 forsvandt Celexa-navnet, idet selskabet herefter var en del af API Nordic.

 

Blandt de positive resultater kunne parterne i 2005 konstatere:

At der leveres i henhold til aftalen• 

At SLA synliggør leverancer og kvalitet men må suppleres med procesbeskrivelser• 
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At der er opnået arealeffektivisering• 

At der er stærkere fokus på afkastningspotentiale• 

At der er udviklet forretnings- og handlingsplaner for de vigtigste bygninger• 

At der er gode månedlige porteføljerapporter• 

At der er positiv udvikling i regnskabsrapporteringen• 

At der er bedre indkøbsrutiner• 

At der er standardiserede virksomhedsrutiner i regionerne• 

At budgetterne er gode styringsværktøjer• 

De økonomiske resultater for NSB er vanskelige at opgøre på grund af manglende nøgletal fra 

perioden før virksomhedsoverdragelsen. NSB anslår, at der er i 2005 var opnået en gennem-

snitlig omkostningsforbedring på 5-10% i forhold til omkostningsniveauet i 2003. I løbet af 

2005 reducerede API bemandingen til drift og vedligehold med mere end 35% og til forvaltning 

med 15% i forhold til 2001, og dermed opnåedes en bedre balance mellem egenproduktion og 

eksterne ydelser. Samtidig er det samlede forvaltningsvolumen reduceret med 3%, hvilket har 

givet en økonomisk gevinst på 15 mio. kr.

Den seneste udvikling

Aftalen mellem NSB og API Nordic var oprindelig aftalt til at gælde til 31. december 2006, men 

der er opnået enighed om en tidligere afslutning med ophør pr. 1. juni 2006. NSB har vurderet, 

at EU’s udbudsbestemmelser indebærer, at aftalen ikke kan fornyes ved genforhandling men 

skal i åbent udbud. Det hidtidige forløb har været en betyd-ningsfuld læreprocess, som giver 

NSB grundlag for at agere som en langt mere profes-sionel opdragsgiver. Den hidtidige aftale 

har opbygget strukturer og dokumentation, så NSB har væt langt bedre stillet med hensyn til at 

udforme kravsspecifikationer og vurdere alternative løsninger og tilbud. 

NSB har således foretaget en systematisk revurdering af sin ejendomsforvaltning i et strategisk 

lys. Man har i den forbindelse besluttet af samle alle overordnede forvaltnings- og udviklingsop-

gave i ROM Eiendomsutvikling, der i forvejen har ca. 25 medarbejdere, som primært fungerer 

som projektledere på ejendomsudvikling. 

Efter gennemførelse af et udbud af ejendomsdriften har NSB desuden indgået ny aftale med 

COOR Service Management. Udbudet gennemførtes efter en prækvalifikation med 9 deltagende 

virksomheder, hvoraf 5 blev udvalgt til at give tilbud. API ønskede ikke at deltage, da udbudet 

alene gjaldt ejendomsdriften, hvorimod API’s interesse i højere grad ligger på den overordnede 

ejendomsforvaltning.

Aftalen med COOR er indgået med intentioner om et partnerskab. Leverandøren honore-res 

med et fast management-fee og en fast fortjeneste, mens de variable udgifter refunde-res. I 

tillæg hertil indgår der en række incitamentafhængige fees i relation til brugertil-fredshed, 

medarbejdertilfredshed, overholdelse af tidsfrister for budgetter samt bespar-elser. 

roM eiendoMsutvikling As

ejer: nsB

udviklingsareal 1,6 mio. m2 (2004)

udviklingssamarbejde: 0,5 mio. m2 udvikles sammen med andre selskaber

udviklingspotentiale: 2,0 mio. m2

Medarbejdere: 25 før 1. juni 2006, derefter 71

Hjemmeside: www.romeiendomsutvikling.no
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Aftalen omfatter vedligehold, forsyninger, renhold af fælles arealer og mindre ombygninger. 

For vedligehold vil der bliver fokuseret mere på planlagt vedligehold end tidligere. Der opereres 

med en forventet udgiftsfordeling på 80% til planlagt vedligehold – baseret på årlige tilstands-

vurderinger og 10 års rullende planlægning – og 20% på løbende, uforudset vedligehold. For 

forsyning har NSB indgået rammeaftaler med forsyningsselskaber, men disse aftaler vil blive 

administeret af COOR. 

Under den hidtidige aftaleperiode har API rationaliseret stærkt på driften, men man har ikke 

gjort så meget ud af at beskrive processerne. Af de oprindelige 206 medarbejdere i NSB Eien-

dom, der blev virksomhedsoverdraget fra NSB til Celexa i 2001, var der i foråret 2006 fortsat 

ansat 113 i API. Heraf tilbageføres 46 til ROM Eiendomsutvikling, mens 67 driftsmedarbejdere 

(vagtmestre) bliver virksomhedsoverdraget fra API til COOR Service Management.

NSB vil i den kommende periode sammen med COOR fokusere mere på at beskrive driftsruti-

nerne samt på at trimme NSB’s egen organisation som indkøber. Aftalen gælder for 5 år men 

kan opsiges efter 3 år. Når periode nærmer sig udløbet vil NSB tage op til fornyet strategisk 

overvejelse, i hvilken retning man fremover skal udvikle sig og hvorledes ejendomsdriften på 

den baggrund skal tilrettelægges.

Udviklingens sammenhæng med NSB’s strategiske situation

Omkring år 2000 havde NSB dårlige økonomiske resultater og manglede kapital. Baggrunden 

for ændringerne i 2001 var derfor dels at frigøre kapital ved frasalg af ejendomme dels at redu-

cere udgifterne til bygningsdriften. Der blev i den forbindelse foretaget en strategisk sondring 

mellem NSB’s driftsejendomme, som har relation til togdriften, og NSB’s investeringsejendom-

me, som NSB ikke selv har behov for. 

I 2002 forhandlede NSB med det norske statslige ejendomsselskab Entra, der var udskilt fra 

Statsbygg, om at overtage NSB’s investeringsejendomme. Disse forhandlinger strandede imid-

lertid. Samtidig var NSB’s økonomiske situation generelt bedret og kapitalbehovet ikke længere 

så prekært. På den baggrund har man nu taget et strategisk valg om at få et mere helheds-

mæssigt ejendomsselskab, som tager sig af den overordnede forvaltning og udvikling både for 

driftsafhængige og driftsuafhængige ejendomme. I relation til ejendomsdriften fokuseres især 

på drifts- og vedligholdsopgaver, som er særlig kritiske for kernevirksomheden, herunder på 

”værdiskabende” vedligehold af stationsbygninger mv. 

Kilder og referencer:

Beskrivelsen af NSB’s baggrund for selskabsetablering og virksomhedsoverdragelse er baseret 

på et foredrag af administrerende direktør Olav Line, NSB fra 28. maj 2002 som refereret af Olav 

Egil Sæbøe (2003 og 2005). Den resterende del af case-beskrivelsen er ligeledes baseret på Sæbøe 

(2003 og 2005) samt møde den 8. maj 2006 med forvaltningsdirektør Bjørn W. Birkelund, ROM 

eiendomsutvikling as og projektchef Øyvind Amundsen, NSB eiendom as suppleret med efter-

følgende kommentarer og nedenstående referencer:

Kragelund, Poul (2003): Referat af DFM’s konference på Hotel Legoland i Billund den 30.-31. januar 2003. 

www.dfm-net.dk.

Kragelund, Poul (2005): Referat af DFM’s konference på Nyborg Strand den 27.-28. januar 2005. www.

dfm-net.dk.

ROM eiendomsutvikling: ROM. Brochure om virksomheden ROM eiendomsutvikling as. Udateret.

ROM eiendomsudvikling: www.romeiendomsutvikling.no

Sæbøe, Olav Egil (2005): Foredrag på DFM’s konference Hotel Legoland i Billund den 30.-31. januar 2003 

Olav Egil Sæbøe er tidligere ledende medarbejder i Celexa og har efterfølgende etableret eget 

konsulentfirma.
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Sæbøe, Olav Egil (2005): Foredrag på DFM’s konference på Nyborg Strand den 27.-28. januar 2005. Olav 

Egil Sæbøe er tidligere ledende medarbejder i Celexa og har efterfølgende etableret eget kon-

sulentfirma.

5.4.2 saMarBejDet MelleM sonoFon og iss

Baggrund

”Når man er i skarp konkurrence, er der ikke plads til at beskæftige sig med ting, man ikke er ekspert i.”

Dette er udgangspunktet for outsourcingen i Sonofon, hvor der tillige blev lagt vægt på at foku-

sere på kernekompetence, på en bevidst fastlæggelse af kvalitetsniveau samt anvendelse af de 

nyeste metoder og værktøjer. Man ønskede herudover en reel variabel pris på ydelserne samt 

forsyningssikkerhed, hvor man ikke er afhængig af en specifik medarbejder. Hertil kom at skul-

le være tale om udvikling og karrieremuligheder for berørte medarbejdere samt vidensdeling 

og benchmarking.

Inden outsourcingen til ISS havde man hos Sonofon været gennem 4 gange outsourcing/ud-

licitering af f.eks. kantine, IT, Vedligehold af master samt personaleforhold som løn. Ingen af 

disse aktiviteter var fiaskoer, men heller ikke ubetingede succeser. Processerne gav en række 

erfaringer som efterfølgende blev nyttiggjort i aftalen med ISS. Bl.a. var grundlaget ikke altid 

tænkt fuldt igennem for konsekvenser, hvilket i enkelte tilfælde medførte dårlige resultater og 

utilfredshed. Det var og er et krav, at medarbejderne behandles godt, dvs. at samarbejdspartne-

ren skal matche Sonofons værdier og holdninger. Det blev endvidere konstateret at tillid er af 

største betydning og at man bør arbejde med åbne regnskaber.

Outsourcingen omfattede kantinen, løn og personale administration, vedligehold og fejlret-

ning af Radiostationer, IT drift, Facility Management opgaver som reception, renhold, intern 

post, fysisk sikkerhed, drift og vedligehold af bygninger samt bogholderi.

I starten var der en vis utryghed hos medarbejderne da man startede processen og ISS var ikke 

blandt de inviterede til at give bud/forslag. Der var 4 indbudte virksomheder, men ISS blev ind-

CAse-oBJekt 

virksomhed: outsourcing fra sonofon til iss 

land: danmark

kernevirksomhed:  Mobiltelefoni

tema: virksomhedsoverdragelse/due diligence

emne: outsourcing/virksomhedsoverdragelse

Best Practice aspekt: outsourcing proces og erfaringer

søgeord:  outsourcing, virksomhedsoverdragelse, fælles mål, synergi, flow chart, 

slA

læringsPunkter

samarbejde og gensidig respekt er nødvendige forudsætninger•	

der skal være en åben kommunikation•	

Parterne skal matche hinanden ved et fællesskab på et forretningsmæssigt grundlag – et partner-•	

skab i det daglige samarbejde og ikke blot et kunde-leverandørforhold

Man må opbygge en fælles opfattelse og et fælles grundlag•	

vigtigt at kunden selv ofrer tilsvarende ressourcer som partneren, så samarbejdet bliver ligeværdigt•	
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draget og stod forholdsvis lige med en anden tilbudsgiver. Udslaget til ISS’ fordel var en vurde-

ring af, at medarbejderne der skulle overføres ville få en bedre jobgaranti fremover og dermed 

en større tryghed.

Det handlede for Sonofon om at træffe bevidste valg og fravalg, som f.eks.

Kapacitet – hvor meget skal vi have?• 

Kvalitet – hvordan skal vi have det?• 

Kultur – samme som nu eller anderledes?• 

Samarbejde – hvordan skal det fungere?• 

ISS

ISS ser Facility Services som den proces, gennem hvilken ISS leverer og opretholder kvaliteten 

i kundens arbejdsmiljø. Man tager ansvar for levering af en integreret række af services, der 

skaber synergier og tilfører værdi til alle mennesker og processer involveret i arbejdet med 

kundens faciliteter.

I ISS er udgangspunktet, at værdien skabes gennem fjernelse af grænser mellem de forskel-

lige servicetyper og etablering af ét integreret tværorganisatorisk serviceteam. Man er gået fra 

single service over multi-service til hvad man nu kalder for Facility Services (FS).

Organiseringen foregår ved at der etableres en direkte kontakt mellem kunden og ISS’ udpege-

de Facility Services Manager. Den generelle organisationsmodel ser ud som vist i figuren neden-

for.

Facility Services manageren har det fulde ansvar for kunden, ved hjælp af kundekontakt og 

dialog. Endvidere ansvarlig for ledelse og medarbejderressourcer samt drift, økonomi og plan-

lægning. De enkelte medarbejdere er ansat i teamet og får sikret den faglige support og kom-

petence via ISS’ kompetencecentre. Disse omfatter rengøring, ejendomsdrift, kontor support, 

catering (dog ikke i dette tilfælde) og andre serviceområder og underleverandører.

kunde

ny fACility serviCes orgAnisering
iss

fACility serviCes MAnAger

CAtering

key
ACCounts

P/l P/l P/l

PrivAt 
serviCe

offentlig
serviCe

offiCe
suPPort

eJendoMs-
drift

ren-
gøring

koMPetenCeCentre
konceptudvikling
træning
kvalitetssystem
nøgletal
Benchmarking

kundeorientering
salg
leverance
lønsomhed
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Samlet set er rammerne opbygget således:

fACility serviCes ydelser

fACility serviCes systeM
'· single Point of Contact'
· Help desk
· Planlægning
· dokumentation & analyse

fACility serviCe leder
· ledelse af fM teamet
· Projektledelse
· Administration
· Aktiver
· Budgetter
· ledelsesrapportering (BsC & slA)
· Business Process reengineering
· kontakt til partnere

rengøring
· kontorrengøring
· vinduespolering
·  tele- og computer-

rengøring
· Affaldshåndtering
· tøjvask
· special rengøring

CAtering
·  Medarbejder–

restauranter
· Automater
· Arrangementer

*  out of scope  
(currently)

offiCe suPPort
· Call Center
·  reception
·  Adgangskontrol 

og kort
· interne services
·  space Manage-

ment
· kontorflytninger
· Print og kopi
· kontorforsyning
· Posthåndtering
· Mødelokaler
· Handyman
· inventar

eJendoMsdrift
·  Bygningsvedlige-

hold
·  udendørsservice
· landskabsgartner
·  indendørs/tropiske 

planter
· Parkering
·  skadedyrsbekæm-

pelsel
·  HvAC
·  systematisk ejen-

domsvedligehold

3. PArts  
PArtnere
·  security
· vvs
·  tekniske instal-

lationer
· el-forsyning

Man tilstræber at påvirke de direkte omkostninger ved øget effektivitet, f.eks. ved at reducere de 

direkte omkostninger på ikke-kerne områder, at ændre faste omkostninger til variable. Endvi-

dere ved at reducere ledelsesomkostningerne (såvel de direkte som indirekte) samt administra-

tionsomkostningerne.

De indirekte påvirkninger af omkostninger og værdi påvirkes ved strukturelle ændringer, ved 

at indgå som strategisk service partner for kunden, ved en styrket fokusering på kerneforret-

ningen samt ved at interne services ændres fra ikke-kerne område hos kunden til kerneområde 

for ISS.

“Value drivers” for facility services er for kunden, at man får “single point of contact”, man 

får omkostningseffektivitet og fleksibilitet, øget gennemsigtighed, reducering af medarbejdere 

samt hensyntagen til overdragede medarbejdere.

For kundens medarbejdere betyder det en tilgængelig support og hurtig respons, samt at det er 

ét team, der er ansvarlig for alle services. Endvidere at servicepersonalet er professionelt og der 

opnås en forbedret kommunikation og dermed også service.

Fos ISS medarbejderne (de overførte medarbejdere) betyder det, at de går fra ikke-kerne til ker-

neforretning, at jobindholdet forbedres og bliver mere varieret. Hertil kommer at det er nem-

mere at få fuldtidsbeskæftigelse, at man er del af et team, har kundekontakt og stræber efter 

kvalitet og fleksibilitet. Endelig bliver mulighederne for udvikling og karriere forbedret.

Direkte og indirekte 

omkostningsreduk-

tioner 
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Den samlede proces er illustreret nedenfor: 

sAMlet ProCes
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Projektteam

driftsteam

Vækststrategien for ISS sker ved en af følgende veje:

New business, hvor man vinder single kontrakter1. 

Bottom-Up, hvor der lægges ydelser til hos eksisterende kunder ved f.eks. mersalg2. 

Top-Down, hvor facility service kontrakter vindes, nationalt og internationalt, ved akkvisi-3. 

tion samt overtagelse af interne services samt håndtering af underleverandører

Partnerships, ved etablering af partnerskaber med komplementære udbydere.4. 

Et eksempel på økonomiudvikling i en kontrakt er vist i nedenstående figur:

fACility serviCes – eks. økonoMiudvikling
iss

fælles AnAlyse

'indirekte'  
omkostninger

nuværende  
omkostnings-
niveau

eks. 10%  
omkostnings-
reduktion

år 1 år 2 år 3 år 4

eks. 3%  
omkostnings-
reduktion

eks. 3%  
omkostnings-
reduktion

eks. 3%  
omkostnings-
reduktion

'direkte'  
omkostninger

ekskl. overenskomstmæssig regulering/inflation

· ydelser i scope
· organisation
· Medarbejdere
· træk på stabe
·  nuværende  

serviceniveau
· omkostningsallokering
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Aftalen mellem Sonofon og ISS

Der blev etableret en fælles projektgruppe med deltagelse fra begge parter og med ansvar for 

at forhandle og etablere aftalen indenfor en tidsramme på 6 måneder. Kontrakten blev på 4 

år og omfattede 7 serviceområder med 134 delservices, fordelt på 2 store og 5 mellemstore 

lokationer. Årlig omsætning/budget DKK 38 mio.kr. 50 fuldtids funktionærer blev overtaget fra 

Sonofon. Start d. 1.oktober 2003.

De overførte medarbejdere var bl.a. indenfor funktionerne vicevært, bygningsvedligehold, ren-

hold, indscanning af dokumenter (intern post), fysisk sikkerhed m.v.

FS kontrakter af denne størrelse og kompleksitet kræver ekstraordinære ressourcer og kompe-

tencer indenfor HR, juridisk bistand ved kontraktindgåelsen, viden om og etablering af valide 

nøgletal og benchmarking vedr. de tekniske services, indkøb, økonomi, myndigheder, virksom-

hedsoverdragelse samt dedikeret projektledelse, information og kommunikation til berørte 

medarbejdere. Hertil sideløbende videreudvikling af kompetencecentre, SLA i en professionel 

og pragmatisk version, understøttende IT-systemer samt endelig økonomistyring af integrerede 

FS kontrakter.

ISS startede med detaljeret at beskrive funktioner, der var mangelfuldt dokumenteret. Dette 

var f.eks. vedligeholdsplanlægning, hvor man fik bistand fra ingeniørfirmaet Carl Bro. Dette 

samarbejde er fortsat og de indgår som ekstern part i forbindelse med budgetlægning, priori-

tering etc. af vedligeholdsaktiviteter. Dette sker årligt og konsekvenserne ved planlægningen 

synliggøres.

Der er defineret følgende fælles mål for processen:

Man vil først og fremmest levere service af høj kvalitet, ligesom man til enhver tid vil leve 1. 

op til de aftalte Service Level Agreement’s. 

Medarbejdere skal opleve, at de hos ISS bliver kerne medarbejdere. De skal opleve, at de 2. 

bliver involveret I forandringerne. Man skal beholde flest muligt af de tidligere Sonofon 

medarbejdere ansat i fuldtidsjobs hos ISS.

Man vil gøre de nødvendige investeringer for at understøtte synergierne.3. 

Man vil finde de lovede besparelser ++4. 

Processen bestod af følgende hovedelementer: Etablering af projekt mandat med beskrivelse af 

formål, afgrænsning og fokusering, ressourcer, kommunikation og tidsplan. Hertil blev udveks-

let erfaringer fra tidligere processer. Derefter vilkår for kontraktbetingelserne (økonomi/jura) 

samt overordnet definition af output (slut ydelsen). Leverandørforhandlingen fulgte med mere 

detaljerede ydelsesbeskrivelser i samarbejde med primær leverandør afsluttende med kontrakt-

forhandlinger (økonomi/jura) og beslutning samt kontraktunderskrivelse. Endelig bestod im-

plementeringsforløbet af rekruttering af Contract Manager samt gennemførelse af den aftalte 

udrulningsplan. 

Organiseringen blev gennemført ved etablering af en styregruppe og en projektgruppe

Styregruppe bestående af direktionsmedlemmer og projektleder samt projektgruppe, som var 

tværorganisatorisk sammensat og ikke faglige ledere samt ikke Contract Manager

Kravene til Contract/Facility Manageren var at vedkommende skulle kunne dele hjertet med 

50% til Sonofon og 50% til Outsourcing firma – dele loyalitet, samt sol og vind lige mellem de to 

parter. Endvidere være udadvendt, tillidsvækkende, se muligheder, være proaktiv og en synlig 

leder (overfor medarbejdere + SONOFON). Tillige skulle SONOFONs kultur matches, dvs at der 

Outsourcing processen 
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skulle tilstræbes en ung gennemsnits alder, IT branchen, har fart på, så man skulle trives med 

forandringer og påtage sig ansvaret 100% og kunne træffe beslutninger.

Analyse og transition fasen

Denne fase blev gennemført meget hurtigt i forhold til sammenlignelige outsourcingproces-

ser.

4 uger før opstart• 

Personlig interview med alle medarbejdere der skulle overtages– 

Udvælge 22 ISS specialister i 9 sub-teams. Håndplukket til at udføre analysefasen– 

Uge 1-2• 

Analyse teamet følger medarbejderne i deres daglige arbejde for at identificere og – 

udarbejde beskrivelser som “as is” 

flow-charts udarbejdes for kritiske opgaver– 

Uge 3• 

Fortsat analyse, dokumentation af analyser, opstilling af idékatalog for Synergier, – 

ideer til ny organisation

Uge 4• 

Verificering af analyseresultat hos den enkelte medarbejder og i teamet– 

Uge 5• 

Præsentation for beslutningstagerne og konsolidering af ideer til forandring– 

Uge 6• 

Præsentation af konklusioner og ny organisation til medarbejderne– 

Personlig varsling om forandringer– 

Etablering af den nye IFS organisation– 

Uge 7• 

Teambuilding (weekend) Med målet af etablere en fælles vision for det fremtidige – 

team 

Uge 8-18• 

Implementering af synergier, ændre organisationen, nye procedure, ny teknologi, – 

nye værktøjer

Et væsentligt led i analysen var at finde synergier, som kunne føre til effektiviseringer ud fra 

mottoet: “Working smarter – not harder”

Facts – 6 “selvstændige” afdelinger, bestående af Post afdelingen, Work Flow, Driftscenter, • 

Rengøring, Reception, Fysisk Sikkerhed og Bygningsdrift. I alt 38 medarbejdere 

Analysen viste, at der var ineffektive faciliteter, at afdelingerne var gensidigt afhængige, • 

de delte opgaver, at der var spildtid idet opgaver overleveres fra en afdeling til en anden, 

endvidere forældet udstyr, mangel på fælles mål og samarbejde mellem afdelinger samt 

fleksibilitet

Facts – Grov sortering af kunde korrespondance i Post afdelingen, fin sortering i Work Flow • 

afdelingen, udskrivning fakturaer i driftscenteret blev båret til postafdelingen 3 x dagligt, 

manuel kuvertering af returpost i driftscenteret, scanning af kundebreve og kontrakter i 

Work Flow på en umoderne scanner

Analysen viste vedr.dobbelt arbejde: 5.000 dokumenter var igennem hænder to gange dag-• 

ligt. Dobbelt arbejde: Fakturaer (3 x 15 minuter pr dag), manuel håndtering i driftscenteret, 

på trods af det faktum, at der var en kuverteringsmaskine i posten, der kunne gøre arbejdet 

på en tiendedel af tiden. Hertil at scanning binder 1 medarbejder, idet maskinen skal hånd-

fødes (1 dokument af gangen)

Synergier
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Aktioner:• 

Smelte 6 afdelinger til et integreret teamo 

De 3 tættest relaterede funktioner flyttes fysisk sammen i et rum, der indrettes, så o 

det understøtter det naturlige workflow på tværs af de 3 afdelinger. Investering på 

DKK 450.000

Ændre arbejdsprocedurero 

Investere i en ny scanner: 100.000 (Sonofon)/150.000 (ISS)o 

Resultater på denne delaktivitet efter 4 måneder:• 

Medarbejdere (FT): -20% o 

Besparelser: DKK >3 mio.o 

Synergier ca.20%o 

Restrukturing periode: 4 måneder

I nedenstående diagram er vist et eksempel på flow chart for sortering af post:

funktion A / Post funktion B –  
ArBeJdsgAng

funktion C –  
driftsCenter

Aktivitet 1

Aktivitet 3

Aktivitet 6

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Aktivitet 2 input

input

Der blev i processen lagt megen vægt på at følge op på det personlige plan, ved dårlig kemi, 

forventninger m.v. Problemer af den karakter blev taget op omgående og havde især betydning 

for den gradvise opbakning til outsourcingen, ved at meningsdannerne i virksomheden blev 

inddraget og efterfølgende medvirkede til formidling af intentioner og forandringsproces. Et af 

de områder der betyder mest er at kommunikationen og informationen fungerer. Hvis aftalte 

milepæle ikke holder, er det bedre at fortælle hvorfor, fremfor at lade det stå i det uvisse. Man 

skal være ærlig omkring de forandringer der gennemføres. Dette har i denne sag været bakket 

op op af en god HR afdeling i ISS, idet de har stillet op og forklaret vilkår og betingelser samt 

muligheder. Det medvirkede i høj grad til at skabe tryghed hos de involverede parter.

Efterfølgende statements fra medarbejdere der blev overført fra Sonofon til ISS:

“Før blev vi opfattet som det nederste led i organisationen, og jeg er aldrig blevet opfattet som en “show • 

case” før” Facility Services Manager Sonofon, Aalborg

“Vi var meget skeptiske overfor det I lovede os med hensyn til, at vi ville beholde vore jobs. Vi troede hel-• 

ler ikke på, at I ville bruge vores know-how til at styrke Jeres kompetence Center Feks på området Space 

Management. I har holdt alle jeres løfter!” Teknisk Assistent på Sonofon, Aalborg

”Vi vejede alle jeres løfter på en guldvægt. I har holdt alle jeres løfter. I har gjort det godt” • Ingeniør. 

Efterfølgende overført til kompetencecenter i ISS Facility Services, Property Maintenance

Medarbejderne
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De bedste oplevelser ved outsourcing processen var:

Mere klarhed på de outsourcede områder.1. 

SONOFON2. ISS medarbejdere glade for deres nye arbejdsgiver

Rengøring i Aalborg samt lokationer forbedret.3. 

ISS styrker områderne.4. 

Mød din rengøring. – Det er en kollega5. 

Ubemandet reception nu bemandet.6. 

De værste oplevelser var tilsvarende:

Kvalitetsproblemer under opstarten med rengøringen i København1. 

SONOFONs frygtede mangel af kontrol på området før D-dag er blevet bekræftet.2. 

IT implementering af SONOFON / ISS netværk undervurderet.3. 

Som forberedelse til fremtiden er det aftalt, at der skal ske justering/ændring af SLA så de forbli-

ver aktuelle samt vurdering af ansvarsområder beslægtet med Facilities Management, hvilket 

forventes at føre til yderligere outsourcing.

På baggrund af processen gives følgende gode råd i forbindelse med outsourcing:

Man bør beskrive resultatønsker fremfor hvordan opgaverne løses i dag.1. 

Kort proces for gennemførelsen ( 3-4 mdr.) dels for at holde fokus dels af hensyn til medar-2. 

bejdere.

Der bør være en klar rollefordeling i projektgruppen, hvor ansvar og initiativ er klart de-3. 

fineret.

Find det rigtige makkerpar i Contract Manager rollerne.4. 

I processen er det endvidere vigtigt at have fokus på følgende områder

Kommunikation1. 

Til berørte medarbejdere• 

Til øvrig organisation (sælg ideen og sørg for synlige SLA’er)• 

Ledelsen skal stå fast på en strategisk beslutning – og have balance mellem hjerne og 2. 

hjerte.

Identificer meningsdannere – og massér dem.3. 

Efterfølgende samarbejdsproces

Efter tre års samarbejde tænker medarbejderne ikke mere over, hvilken virksomhed man er 

i. Dog ”fester” man i hver virksomhed for sig og man identificerer sig primært med den virk-

somhed man er ansat i, men med omsorg for sin tidligere virksomhed og kolleger. Når der er 

personændringer ved nye nøglepersoner og f.eks. i reception, har Sonofon vetoret m.h.t. valg 

af personale.

For en ledende medarbejder, der har været med i hele opbygningen af Sonofon og som blev 

overført, nåede han efterfølgende et mæthedspunkt. Skiftet gav ny luft og opgaverne der stadig 

lå indenfor samme område blev mere mangfoldigt, idet han nu er kernemedarbejder, har fået 

mere uddannelse samt nye arbejdsområder – også udenfor Sonofon.

I det løbende samarbejde har ISS taget initiativ at analysere og se på muligheder, f.eks. ved for-

bedring af processer, sammenhængende placeringer og formidling af de mange ideer og forslag 

der kommer fra medarbejderne. I alt er der i kontraktperioden indtil nu, gennemført 53 for-

Erfaringer fra proces-

sen i øvrigt
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bedringer, ændringer samt udvidelser af kontrakten, hvilket har medført en forøget dynamik 

i samarbejdet og input fra mange parter. Synergier foregår primært som små forbedringer og 

forenklinger, som samlet set giver bedre økonomi og arbejdsforhold. Blandt de tilpasninger der 

er gennemført kan nævnes:

Overtagelse af nødstrømsforsyningen• 

Forbedret kontrakt med eksternt vagtselskab, ved udnyttelse af stordriftsmuligheder hos • 

ISS

Forbedret brandovervågningssystem og udstyr samt• 

Adgangskontrol til master m.v.• 

Anvendelse af ISS som buffer i pressede perioder• 

Kontraktfornyelsen skal ske i i 2007 efter 4 års samarbejde og for ikke at få dårlige samarbejds-

relationer, forventes det ikke at Contract manageren deltager i disse forhandlinger, men alene 

er back up.

Kilder og referencer 

Outsourcing processen mod det gode samarbejde DFM-netværksmøde, 6. september 2005 Con-

tract Manager Tommy Jensen SONOFON

Outsourcing processen set fra leverandørens side DFM-netværksmøde, 6. september 2005 Ope-

ration Manager Annette Vindstrup Jensen ISS

ISS Facility Services, IBC EuroForum konference, 9.december 2003. Jesper Busk, divisionsdirek-

tør, ISS Facility Services, www.iss.dk

Møde med contractmanagerne Mette Wøelsted, ISS og Tommy Jensen, Sonofon samt projektch-

ef Poul Kærsgaard, ISS d. 16. august 2006.

Andre Aktuelle iss kontrAkter i dAnMArk

iss indgår Hidtil største ifs-kontrAkt Med tdC

iss i danmark skal fra 1. marts 2006 år levere facility services til telekoncernen tdC. Aftalen, der er den 

hidtil største af sin art, har en årlig værdi på et trecifret millionbeløb og løber i fem år.   iss skal levere 

en såkaldt integreret facility service (ifs) løsning til tdC. leverancen omfatter en række forskellige 

serviceydelser inden for reception, rengøring, kantine, viceværtfunktion, vagtordning og en række 

andre serviceydelser til ejendomsdriften i hele tdC: ”denne opgave er vores hidtil største indenfor det, 

vi kalder integreret facility service, hvor iss leverer  alle servicefunktioner i forbindelse med den dag-

lige drift af en kundes ejendomme, og det er vi stolte af.  tdC er en af danmarks førende virksomheder 

og en særdeles spændende samarbejdspartner, som ser fordelene ved outsourcing. vi ser også frem til 

at byde tdCs medarbejdere velkommen i vores organisation, hvor jeg tror de hurtigt vil finde sig godt 

til rette”, siger adm. direktør i iss facility services A/s, Allan Aebischer. Med aftalen overtager iss det 

direkte ledelsesansvar for 85 tdC-medarbejdere, men hele kontrakten omfatter ca. 500 medarbejdere. 

i den nye aftale er tdC-medarbejderne sikret job-garanti i minimum to år

dr lAver AftAle Med iss oM serviCe i dr Byen

iss facility services A/s skal udføre en række serviceopgaver for dr, når dr om kort tid samler sine kø-

benhavnske aktiviteter i dr Byen i ørestad på Amager. kontrakten på et tocifret millionbeløb omfatter 

blandt andet servicering af en medarbejderrestaurant, en offentlig dr-restaurant, bistro og kiosk samt 

opgaver inden for ejendomsservice i dr Byen; blandt andet rengøring, vinduespolering, renovation, 

brandberedskab og vagtfunktioner.
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5.4.3  teknisk Due Diligence i coWi

Due Diligence generelt

Due Diligence (bedst oversat til: ”Rettidig omhu”) er de undersøgelser, der gennemføres i forbin-

delse med fusion og virksomhedsovertagelser. 

En systematisk Due Diligence undersøgelse udføres som regel på vegne af ledelsen i den kø-

bende virksomhed og sikrer, at ledelsen ikke senere kommer ud for ubehagelige overraskelser 

i den købte virksomhed (aktivet). Tillige giver Due Diligence undersøgelsen køber ny viden om 

aktivet og dets muligheder. 

Due Diligence undersøgelsens omfang tilrettelægges fra sag til sag efter klienternes ønsker og 

behov. Det er vigtigt, at køberen på et tidligt tidspunkt i overtagelsesprocessen inddrager sine 

rådgivere. Sædvanligvis inddrages såvel jurister, revisorer og tekniske rådgivere i processen.

teknisk due diligenCe 

virksomhed: CoWi A/s

land: internationalt

kernevirksomhed:  rådgivning

tema: samarbejde mellem efterspørgere og leverandører

emne: virksomhedsoverdragelse og due diligence

Best Practice aspekt: teknisk due diligence undersøgelser i nordeuropa

søgeord due diligence, miljø, virksomhedsoverdragelse, 

 erhvervsbyggeri, benchmarking

læringsPunkter 

stigende transaktionshastighed kræver internationalisering

Anderledes end anden rådgivning, mange involverede fra specialister til dataindsamlere og sekreta-

riat. Alle deltagende parter sidder rundt i organisationen og bliver trukket ud til den aktuelle opgave, 

hvilket kræver en fleksibel organisation

tiden et altafgørende element, ofte helt ned til 1-2 døgn som ramme, hvorfor der stilles store krav til 

metode og systematik

de enkelte sager har mange fælles træk – alle opgaver startes, gennemføres og lukkes inden for en 

kort tidsperiode, til forskel fra andre rådgivningsopgaver

kombinationen af erfarne specialister og yngre medarbejdere giver et godt fagligt netværk og læring 

samt kendskab på tværs i organisationen

stiller krav til due diligence lederens kendskab til organisation og netværk samt til at kunne agere hur-

tigt, nøjagtigt og informativt. fortrolighed og gode kunderelationer er en nødvendighed

indgående kendskab til lokal lovgivning for byggeri og miljø er absolut nødvendig
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Former for Due Diligence:

Juridisk• 

Checker og vurderer eksisterende kontrakter og aftaler i virksomheden, f.eks. pen-o 

sionsaftaler, fratrædelsesordninger, samhandelsaftaler

Intellectual Property (IP)• 

Checker om virksomheden ejer rettigheder til patenter og varemærker, løbetider o 

etc.

Finansiel• 

Økonomiske og finansielle forhold, pengestrømme, regnskaber og regnskabssyste-o 

mer, budgetter og estimater, skat, moms, told, afgifter og IT samt informations-

systemer

Kommerciel• 

Bidrager blandt andet med dele til beslutningsgrundlaget, som strategiske mulig-o 

heder for udvikling, kommerciel, konkurrencemæssig position, marked, organisa-

torisk og ledelsesmæssig risikoafdækning samt aftalevilkår og pris samt klienter

Kulturel• 

Checker og vurderer virksomhedskulturerne som skal forenes – medarbejdere og o 

ledere, personaleforhold, personalekultur og værdier

Teknisk (TDD)• 

Vurderer virksomhedens tekniske aktiver, f.eks. produktionsapparat, bygninger, o 

ejendomme og driftsorganisation

Miljømæssig (EDD)• 

Afdækker om der er miljømæssige problemer med forurening e.l. samt krav fra o 

myndighederne, herunder aktivets historiske data

Sælger (Vendor)• 

Er på sælgerens side og afdækker forholdene inden virksomheden sættes til salg, o 

f.eks. styrker og svagheder samt evt. løsninger på problemer i virksomheden.

Beslutning om køb eller overtagelse af virksomhed er et højrisiko område. Der er en række for-

hold, der efterfølgende kan medføre, at en handel viser sig at være en fejldisposition, hvorfor 

det er af største vigtighed at gennemføre en professionel og tilpasset Due Diligence proces.

Due Diligence undersøgelsen har til formål at indhente og efterprøve oplysninger om virksom-

heden og give køberen indsigt i virksomhedens forhold til brug ved vurdering, gennemførelse 

af købsforhandling samt strukturering og integration af virksomheden efter overtagelsen. Un-

dersøgelsen omfatter normalt en vurdering af aktivet i forhold til bygninger, miljø, organisa-

tion, edb samt salg og distribution.

Det skal på forhånd være fastlagt, hvilke områder undersøgelsen skal omfatte, hvilke arbejds-

metoder, der skal anvendes ved gennemførelsen af undersøgelsen på de enkelte områder samt 

karakteren og omfanget af rapporteringen. Det er især vigtigt, at der tages stilling til at af-

grænse undersøgelsens omfang.

Der er normalt kun ganske kort tid fra den første kontakt mellem køber og sælger til den fær-

dige Due Diligence undersøgelse skal foreligge. Det er derfor vigtigt, at der bliver sammensat et 

undersøgelseshold bestående af jurister, revisorer, rådgivere og købers medarbejdere, og at det 

fastlægges, hvem der har ansvaret for gennemførelsen af undersøgelserne på de enkelte områ-

der samt koordineringen og rapporteringen af undersøgelsesresultaterne.

Til forskel fra enkeltstående undersøgelser er koordineringen mellem de enkelte rådgivere abso-

lut nødvendig. Alle skal bidrage til værdi for klienten. Et indgående kendskab til klientens brug af 

fremskafne data er nødvendigt for at kunne levere relevante bidrag til transaktionsprocessen.

Formål med undersø-

gelsen

Undersøgelsens om-

fang

Sammensætning af 

team
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Selve gennemførelsen af undersøgelsen opdeles ofte i fire faser:

Forundersøgelsen skal afdække om der er forhold, der kan betyde at handelen ikke gen-1. 

nemføres, om der sker væsentlige ændringer i forhandlingsforløbet eller om der er forhold, 

som bevirker at der ikke kan afgives forventede rapporter.

Dataindsamlingen skal kunne verificere sælgers oplysninger, besvare købers stillede spørgs-2. 

mål og danne grundlag for at rapportere væsentlige informationer til brug for købers be-

slutning om køb. Omfanget af dataindsamlingen afhænger af den konkrete situation.

Analyse og fortolkning kan omfatte revision, gennemgang og review, særlige undersøgelser 3. 

og rådgivning.

Rapportering danner grundlag i det videre forløb i kontraktforhandlingerne og i forløbet 4. 

af implementeringsfasen.

Ved Due Diligence af produktionsvirksomheder er der ofte behov for eller krav om at inddrage 

miljømæssige forhold.  Den miljømæssige undersøgelse omfatter indsamling af overordnede 

informationer om virksomhedens miljøforhold og -risici med henblik på at belyse følgende 

områder: 

Potentielle miljømæssige forpligtelser • 

Virksomhedens overholdelse af miljølovgivningen • 

Konsekvenser af evt. forventet ny miljølovgivning i forhold til produktion og afsætning • 

Behov for indeståelser og garantier vedrørende miljømæssige forhold • 

Behov for påkrævede miljømæssige investeringer • 

Miljøforholdenes betydning for virksomhedens kommercielle og finansielle forhold. • 

Omfanget og karakteren af den miljømæssige undersøgelse aftales i hvert enkelt tilfælde med 

klienten.  Ved miljømæssig Due Diligence afdækkes f.eks.: 

Behov for og vurdering af tekniske undersøgelser af mulige jordforureninger fra tidligere • 

aktiviteter 

Verserende sager (påbud, rådighedsbegrænsning etc.) • 

Miljømæssig vurdering af teknik, teknologi og produktsortiment • 

Miljømæssig vurdering af de kemikalier og hjælpestoffer, der benyttes i produktionen • 

Eksisterende og eventuelle kommende miljøkrav fra centrale kundegrupper • 

Vurdering af behovet for og omfanget af miljøkortlægning og miljøledelse i virksomhe-• 

den. 

Due Diligence rapporten indeholder en oversigt over miljøforholdene samt en redegørelse, 

der kan danne grundlag for ledelsens beslutninger, herunder om der skal foretages yderligere 

tekniske undersøgelser. Rapporten indeholder endvidere råd, anbefalinger og vejledninger til 

klienten. 

Der sættes fokus på miljøforhold både i forbindelse med produktion og produkter. Uafdækkede 

forhold ved produktionen og omkring eksisterende forurening af jord og omgivelser kan senere 

blive meget omkostningskrævende. 

Teknisk Due Diligence

Gennemførelse af Due Diligence undersøgelser er ressourcekrævende, og de fleste virksomheder 

har behov for assistance i Due Diligence perioden. I det følgende beskrives COWI’s håndtering 

af Teknisk Due Diligence (TDD) ved ejendoms(portefølje)køb og et normal forløb beskrives.

Gennemførelse af un-

dersøgelsen

Miljømæssige forhold
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”Due Diligence – The process of conducting a walkthrough and appropriate inquiries into a physical conditi-

on of a commercial real estate’s improvements, usually in connection with commercial real estate transaction. 

The degree and type of such survey or inquiry may vary for different properties and different purposes”

Standard guide for property condition assessment: baseline property condition assessment process E 

2018-01.

COWI

COWI’s arbejdsopgaver går fra den klassiske ingeniørkunst over miljø til moderne sam-

fundsmæssige og økonomiske analyser. COWI’s rådgivning favner bredt fra ingeniørteknik til 

miljø og samfundsøkonomi – de 3 E’er: Engineering-Environment-Economy.

COWI’s ingeniørtekniske arbejde omfatter bl.a. konstruktions- og byggeteknik, geoteknik, ma-

skinteknik, el- og procesteknik samt en række generelle tekniske områder som for eksempel 

logistik, risikoanalyse og datalogi. 

Inden for miljøområdet beskæftiger COWI sig bl.a. med biologi, hydrologi og arbejdsmiljø samt 

miljøkemi, miljøteknik og miljøledelse.

Når COWI løser opgaver inden for samfundsøkonomi dækker de såvel makroøkonomi, finan-

siering, sociologi, antropologi og geografi samt alle discipliner inden for trafik-, region- og by-

planlægning. 

COWI arbejder på tværs af arbejdsområder og landegrænser. Man skaber helhedsløsninger for 

klienterne ved at kombinere tværfaglighed med generelle kompetencer inden for ledelse og 

administration, præsentation og naturvidenskab.

Teknisk Due Diligence skal sikre det bedst mulige udgangspunkt for at gennemføre en vellyk-

ket ejendomstransaktion. COWI’s rådgivning vedrører fusioner, opkøb og salg. Den vigtigste 

opgave i TDD er at minimere usikkerhed ved transaktionen.

Målet med rådgivningen er at sikre et solidt forretningsmæssigt grundlag for investeringer i 

fast ejendom. Man kombinerer et detaljeret kendskab til ejendomsmarkedet med indgående 

lokalt kendskab til landets bygningslovgivning og en bred vifte af tekniske kompetencer for at 

minimere risici og skabe sikkerhed for klienten i forbindelse med en ejendomstransaktion. Der 

udarbejdes både Due Diligence rapporter til sælgere (Vendors Due Diligence) og købere – men 

selvfølgelig ikke på samme sag.

I kraft af COWI’s størrelse og tilstedeværelse i hele Danmark og deres internationale netværk 

af datter-selskaber og samarbejdspartnere kan de udføre Due Diligence med kort varsel her-

fACts oM CoWi A/s

CoWi er en ledende international rådgivningsvirksomhed med udgangspunkt i danmark. •	

Arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden.•	

12 regionale kontorer spredt over hele danmark. •	

3500 medarbejdere og man beskæftiger blandt andet ingeniører, biologer, geologer, økonomer, •	

landinspektører, antropologer, sociologer og arkitekter.

siden grundlæggelsen i 1930 har CoWi deltaget i flere end 50.000 projekter i 175 lande. •	

når de løser rådgivnings- og projekteringsopgaver, er det med et indgående lokalkendskab, sam-•	

tidig med at man kan trække på hele koncernens internationale erfaring.

Due Diligence med 

kort varsel

Teknisk Due Diligence 

ved erhvervsbyggeri
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hjemme og i det meste af verden. De leverer professionel og effektiv rådgivning, som omfatter 

hele transaktionsprocessen og skaber værdi bl.a. ved at: 

Identificere og vurdere de aspekter ved ejendommen, som kan medføre ekstra-omkostnin-• 

ger. Herunder nuværende og kommende myndighedskrav i form af brand, asbest, PCB (po-

lychlorerede biphenyler), kølemidler, energikrav (EMO) m.m. 

Vurdere ejendommens udviklingspotentiale inden for rammerne af lokalplaner og byg-• 

ningsreglementer. 

Aktivt indgå og bidrage med transaktionsrådgivning• 

Skabe overblik over ejendommens vedligeholdsbehov, herunder installationernes effek-• 

tivitet. Der udarbejdes vedligeholdsbudget for ejendommen og løbende driftsudgifter og 

kommende investeringer fastlægges (CAPEX). Der benchmarkes mod omkostningsindeks 

for lignende byggerier.

Skabe overblik over fortjenesten ved at vedligeholde eller istandsætte ejendommen.• 

Evt. vurderes driftsorganisation og fremtidig mulighed for optimal bygningsdrift.• 

Fuld diskretion er en nødvendighed, når man er involveret i en ejendomstransaktion. Som regel 

arbejdes der med fortrolighedserklæringer (NDA) og alle data opbevares hos rådgiveren så man 

i fremtiden kan genfinde data til klientens evt. senere brug.

Markedet for ejendomshandel i Europa har generelt et kæmpe potentiale. Transaktionsvolume-

net øges pt. med 20% årligt, og der omsættes årligt ejendomme for over Eur 100 mia. i EU. Der 

er en generel tendens til flere og internationale aktører, der på tværs af landegrænser foretager 

transaktioner.

Hastigheden, hvormed transaktionerne skal gennemføres, øges ligeledes, og der opleves fra 

rådgiverside en øget forventning om kortere respons tider. Dette gør at rådgivere for at være tro-

værdige partnere skal have et stort beredskab eller med andre ord mange medarbejdere, der er 

klar til med kort varsel at blive sat ind og gennemføre en TDD. Samspillet med de øvrige rådgi-

vere stiller krav til kommunikation og fleksibilitet. COWI har derfor dedikerede medarbejdere, 

der kender klienternes krav og transaktionsprocessen samt indsigt i lokal byggelovgivning og 

internationale standarder, men som samtidig arbejder med andre opgaver og i gennemsnit 

regner med at bruge 30% af deres tid på TDD. I realiteten vil det sige en belastning, der svinger 

mellem 1 og 150%. Leverance til tiden er ikke et diskussionspunkt. Endvidere er det nødvendigt 

med et internationalt netværk, der kan understøtte processen ved internationale opgaver.

COWI gennemførte i 2006 omkring 200 Tekniske Due Diligence undersøgelser i Danmark, Nor-

ge, Sverige, Rusland, Tyskland, Finland, Polen og Lithauen

Case – anonymiseret 

En af COWI’s klienter ringer og oplyser at en svensk portefølje er på vej til at blive handlet. 

Klienten har underskrevet en foreløbig købsaftale med sælger og har nu en måneds tid til at 

udføre alle undersøgelser.

Parallelt starter ingeniører, ejendomsmæglere og jurister deres undersøgelser for at undersøge 

om:

Fortrolighed

Markedet og medar-

bejderne
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Indtægtssiden er korrekt• 

Lejeforhold er sikret• 

Ekstra muligheder i ejendommene• 

Miljøtilstand• 

Bygningstilstand• 

Kommende udgifter• 

Fra man i COWI bliver ringet op og til de første syn starter, går der 5 dage, hvor der er mulighed 

for at mobilisere. Det sker ved at maile ud til kredsen af trænede synsfolk (surveyors), der sidder 

placeret på de forskellige kontorer fordelt i Danmark og Norge samt til svenske samarbejdspart-

nere. Endvidere har man et hold af pensionerede medarbejdere, der stadig har lyst til at give 

en hånd med, så her kommer der også et par erfarne folk. Man har i COWI ikke en nedskrevet 

seniorpolitik – man ser seniorerne som en aktiv gruppe, der når børnebørn, fritidssysler og 

andet ikke kommer i vejen, stadig gerne hjælper deres yngre COWI kolleger og vore klienter 

med deres indgående viden.

Synsteams sammensættes med vægt lagt på at deltagerne kommer fra forskellige kontorer – 

dette øger samarbejdet og maksimerer den interne vidensdeling. Man kan se det er på projek-

terne, at netværkene mellem medarbejderne skabes, udvikles og vedligeholdes.

Der er tale om 34 ejendomme – 220.000 m2 i Midtsverige 4,5 time fra København.

Både miljøfolk og byggeteknikere starter forberedelserne. Data indsamles i fællesskab fra 

kommunerne, hvor ejendommene ligger. Salgsprospekter og gamle rapporter undersøges via 

desktop studies. Rapportparadigmaer udarbejdes af sekretærer og så mange oplysninger som 

muligt indarbejdes i de enkelte rapporter.

Syn er nu planlagt, og der er lavet aftaler med kontaktpersoner. Herefter udføres syn parallelt 

på flere sites ad gangen, og 7 dage efter det første syn er alle sites besøgt, gennemfotograferet og 

personale på ejendommene blevet interviewet.

Parallelt med site gennemgangen går rapportskrivning i gang med fokus på økonomi og de en-

kelte punkter, der kan stoppe transaktionen. Hvilke absolut nødvendig arbejder/skadesudbed-

ringer er der på de enkelte ejendomme, og hvilke arbejder vil man anbefale udført indenfor en 

overskuelig (0-5 års) periode. Økonomien afrapporteres løbende til klienten, idet denne indgår 

som en vigtig del af den samlede transaktionsproces. Typisk finder man mangler på tagkon-

struktionerne, mangler der ofte kan være temmelig omkostningskrævende.

Vigtigt er også den historiske brug af siten, der belyses i den miljømæssige Due Diligence – her 

har man oplevet, at forhold fundet under den miljømæssige gennemgang har udløst nærmere 

undersøgelser og ultimativt været medvirkende til handelen er blevet droppet.

Hvis en transaktion stoppes er det iflg. COWI’s klienter som oftest pga. fund i den miljømæssige 

Due Diligence, eller fordi advokaterne finder problemer med lejeaftalerne. Det hører dog til 

sjældenhederne at transaktioner stoppes.

Rapportskrivningen foretages af den enkelte surveyor og sekretærerne samler de enkelte bidrag. 

Når rapporten er samlet bliver den sendt til gennemlæsning hos surveyors med markering af 

evt. åbenlyse mangler. Når disse er rettet bliver den nu bearbejdede rapport sendt til kvalitets-

sikring (KS) hos en trænet kollega. Dette kan igen udløse kontakt til surveyors for uddybende 

forklaringer.
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Den nu rettede draft rapport går herefter til godkendelse hos den samlede ansvarlige. Her fore-

tages en sidste gennemlæsning, rettelse og endelig sendes draft til klienten ca. 3 uger efter den 

første opringning.

COWI’s Due Diligence rapporter indgår nu som en samlet del af transaktionsprocessen. Kli-

enten gransker rapporterne og kommer evt. med ønsker til bygningsforandringer/ændringer 

grundet i et ønske om ændret brug af bygningerne. Dette er dog yderst sjældent og normalt 

kun noget klienten vil tage hånd om efter den aktuelle transaktion.

Målet med rapporterne er at skabe klarhed og minimere usikkerheder sælger og køber imel-

lem. Det lykkedes i den aktuelle handel. Kravene til COWI som bidragyder kan formuleres me-

get kort, som en af deres klienter gjorde det. Den gode rådgiver skal være:

Hurtig – nøJAgtig – inforMAtiv

Det gælder COWI og alle andre firmaer, der arbejder på transaktionsmarkedet. Alle skal have 

en forståelse og respekt for øvrige. Ingeniører, ejendomsmæglere, jurister skal have indgående 

forståelse for klientens samlede transaktionsproces for at kunne levere værdi.

Referencer 

Materiale modtaget fra Stig Lohmann-Devantier, Chief Project Manager, COWI den 29. august 

samt 28. september 2007.

Interview med Stig Lohmann-Devantier den 30. august 2007.

www.cowi.dk; SLD@cowi.dk

www.wikipedia.org
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5.5 Udskillelse af fm virksomhed

Dette tema indeholder en case om:

NNS (Novo Nordisk Servicepartner), der er udskilt som FM datterselskab fra Novo Nordisk • 

og har gennemgået en udvikling med servicering af eksterne kunder til primært at blive 

en intern bestillerfunktion

DynaMate, der er et datterselskab af lastvognsproducenten Scania i Sverige, og som leverer • 

teknisk produktionsstøtte både til Scania og andre produktionsvirksomheder

5.5.1  novo norDisk servicePartner soM selvstænDig virksoMheD

Baggrund

Novo Nordisk (NN) er en af Danmarks førende industrivirksomheder og verdens største produ-

cent af diabetes produkter. Virksomhedens historie går tilbage til 1922. I dag har NN produktion 

i 7 lande og kontorer i 78 verden over. Det meste af produktionen foregår dog fortsat i Danmark 

5 forskellige steder på Sjælland. NN gennemgik først i 1990-erne en udvikling fra at sprede sine 

aktiviteter til at fokusere på sine kerneaktiviteter. Dette resulterede i frasalg af nogle dattersel-

skaber, bl.a. Ferrosan, og nedlæggelse af nogle aktiviteter, bl.a. inden for grundforskning. 

læringsPunkter:

Hvis et selskab efter udskilning skal være konkurrencedygtigt, så skal det have de nødvendige friheds-

grader

Bestillerfunktion og udførerfunktion har delvist modsatrettede interesser som kan være vanskelige at 

håndtere i en fælles organisation

forskelle i kulturen i kernevirksomheden og supportfunktioner kan have stor betydning for samar-

bejdsrelationer og overvejelser om outsourcing

ikke kun interne forhold men også markedets modenhed bør indgå i overvejelser om outsourcing

fACts oM novo nordisk A/s

ejerskab: novo A/s (Holding)

søsterselskab: novozymes A/s (enzymer)

datterselskaber: nns samt nne A/s (rådgiver) og nnit A/s (it)

Produkter: diabetesbehandling og Biopharmaceuticals

Medarbejdere: 21.000, heraf 13.000 i danmark i 2005

omsætning: 29,0 mia. kr. i 2004

Web-adresse: www.novonordisk.dk

CAse-oBJekt

virksomhed: novo nordisk servicepartner (nns)

land: danmark

kernevirksomhed:  Medicinalvirksomhed (novo nordisk)

supportfunktion: facilities service leverandørvirksomhed

tema: samarbejde mellem udbydere og leverandører

emne: udskillelse af fM-virksomhed

Best Practice aspekt: optimering af fM ved selskabsdannelse 

søgeord: selskabsdannelse, outsourcing, bestiller/udfører, kulturforskelle
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Efter denne proces begyndte man at se nærmere på virksomhedens støttefunktioner, hvor NN i 

gennem tiden havde opbygget en omfattende egenproduktion. Det gjaldt bl.a. catering, rengø-

ring, kontorinventar, bygningsvedligehold, kørsel, arealvedligehold, vagt og uddannelse. Disse 

funktioner var organiseret decentralt på de enkelte produktionssteder. I 1994 samledes disse 

og efterfølgende i 1996 gennemførtes et rationaliseringsprojekt for at synliggøre støttefunktio-

nerne, og det viste sig at de repræsenterede en samlet årlig omkostning på 3,5 mia. kr. Det blev 

på den baggrund besluttet, at funktionerne skulle centraliseres, og at der skulle spares 20% af 

omkostningerne. Det førte til etablering af Novo Nordisk Servicepartner (NNS) som i 1999 blev 

et 100% ejet datterselskab under NN. 

Kerne og supportvirksomhed

Levering af ydelser fra NNS skulle styres igennem et kunde-/leverandørforhold, hvor omfanget 

af leverandørens ydelser bestemtes af kunderne, og hvor effektiviteten hos NNS skulle sikres 

gennem konkurrence med andre leverandører. Etablering af NNS som et selskab skulle skærpe 

bevidstheden i NNS om rollen som leverandør og muliggøre, at NNS kunne sælge til andre 

sider. 

Der har været overvejelser om frasalg af NNS, men dette er ikke blevet en realitet. Det blev al-

drig tilladt NNS at påtage sig opgaver mhp. at få en omsætning over 5% uden for Novo-gruppen. 

I 2000 blev NN opdelt, idet Novozymes A/S blev udskilt som søsterselskab. NNS fortsatte som 

leverandør til både NN og til Novozymes, men i 2005 er ydelserne fra NNS til Novozymes blev 

overdraget til bl.a. Johnson Controls, hvorefter NNS stort set alene har NN som kunde. Ledelsen 

i NN fungerer som bestyrelse for NNS, og ledelsen i NNS refererer til ledelsen i NN.

Siden etableringen af NNS som selskab har det vist sig, at de oprindelige tanker om konkur-

rence mellem NNS og andre leverandører og salg fra NNS til andre kunder end NN ikke har 

vist sig muligt med den hidtidige konstruktion. NNS er således ved at ændre strategi til alene 

at levere til NN og primært fungere som en formidler af serviceydelser uden egenproduktion 

undtagen hvor der er tale om ydelser, der anses for kritiske for Novo Nordisk. I det følgende re-

degøres der for problemerne ved den hidtidige løsning og hvilke overvejelser der har ført frem 

til den ændrede strategi.

Den hidtidige opbygning af NNS

NNS har hidtil været opdelt i en bestillerfunktion og en udførerfunktion med fælles ledelse 

og stab. Bestillerfunktionens opgave er at købe serviceydelser til rette pris og kvalitet, og den 

skal derfor afdække kundernes behov, analysere mulige løsninger, udvælge leverandør og over-

våge leverancen med tilhørende administration. Udførerfunktionens opgave er at producere 

serviceydelser inden for kantine, rengøring, reception, bygningsdrift og vedligehold m.v. Bestil-

lerfunktionen fungerer således også som bestiller overfor udførerfunktionen, men specielt på 

tekniske områder sker en stor del at salget dog direkte mellem kunden og de tekniske udfører-

funktioner uden bestillerfunktionens medvirken. De i alt 600 medarbejdere var i 2005 fordelt 

med ca. 200 i bestillerfunktion og ca. 400 i udførerfunktion.

fACts oM novo nordisk serviCePArtner A/s

ejerskab: novo nordisk A/s (se tekstboks ovenfor)

Produkter: Alle former for fM-ydelser

opgaveportefølje: 200 bygninger på 550.000 m2 og 5 sites på 1,3 mio. m2

Medarbejdere: 600 i 2005

omsætning: 500 mio. kr. i 2004
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Problemet med denne opbygning er, at bestiller- og udførerfunktionen grundlæggende har for-

skellige interesser. Bestillerfunktionens mål er at minimere omkostningerne for kunden udfra 

givne kvalitetsniveauer og leveringsbetingelser (TCO: total cost of ownership), mens udførerfunk-

tionens ønske er at udvide sin omsætning og indtjening. Da NNS måles på det samlede resultat 

af begge funktioner, så medfører de modsatrettede roller en latent konflikt internt i NNS. 

Årsagen til denne konflikt kan føres tilbage til, at man ved etableringen af NNS udskilte hele 

kompetencen i relation til bestillerfunktion fra NN til NNS. Det er derfor nu primært personer 

fra produktions- og økonomifunktioner i NN der forhandler med bestillerfunktionen i NNS, 

men de kan ikke skelne bestillerfunktionen fra udførerfunktionen i NNS, specielt når ydelserne 

udføres af NNS selv. NN oplever derfor ikke bestillerfunktionen i NNS som en uvildig rådgiver. 

Det har i nogle tilfælde ført til opbygning af dobbelt bestillerfunktion og dobbelt kontrol af 

ydelserne.

Det er endvidere karakteristisk, at der er store kulturelle forskelle mellem bestillerfunktionen, 

som primært er akademisk-administrativ orienteret, og udførerfunktionen, der primært er ba-

seret på håndværkere og ufaglærte. Bestillerfunktionen er kulturelt set meget tættere på NN, 

der er Danmarks største akademiske arbejdsplads, så der er tilsvarende store kulturforskelle 

mellem NN og udførerfunktionen i NNS. Disse forskelle er uddybet i nedenstående tabel.

I tabel på næste side er vist en oversigt over de ydelser, som NNS henholdsvis bestiller og selv 

udfører.

NNS’ konkurrencevilkår

Der er en række årsager til at NNS ikke har haft succes på det eksterne marked. Disse har som 

fællestræk, at NNS fortsat ledes som en del af Novo-koncernen og ikke har fået selvstændighed 

til at fungere som et uafhængigt servicefirma.

Dette gælder ikke mindst i relation til løn- og ansættelselsesvilkår, hvor NNS ikke har fået selv-

stændig forhandlingsstatus. NN har en lang tradition for at tage udstrakt hensyn til de time-

lønnede medarbejdere i form af gode lønaftaler, jobgaranti og generelt gode ansættelsesvilkår. 

NN’s ledelse har af frygt for at konflikter på timelønsområdet i NNS ville få afsmitning på NN 

fastholdt fælles lønforhandlinger for de timelønnede i NN og NNS.

Dette medførte, at lønnen for en rengøringsmedarbejder i NNS var 25% højere end hos de eks-

terne leverandører. Samtidig arbejdes der efter arbejdstakt 100 i NNS, mens det normale i ren-

gøringsbranchen er 130. (Arbejdstakt er den fysiske energi, der skal udføres ved rengøringen, 

og udtrykker den hastighed, hvormed arbejdet skal udføres). NNS skal desuden tilbyde 1 års 

barselsorlov med fuld løn samt andre personalegoder, der adskiller sig markant fra de vilkår, 

kUlTUrforskelle mellem nn og UdførerfUnkTionen i nns

 novo nordisk Udførerfunktionen i nns

Branche Medicinal service

Marked global lokal

Personale Akademisk/administrative Håndværkere/ufaglærte

vigtige forretnings -

mæssige	parametre	 •	Udvikling	af	nye	lægemidler	 •	Effektivitet	(omkostninger)

	 •	Leveringssikkerhed	 •	Serviceminded

	 •		Styring/dokumentation	af	 

produktion 
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som konkurrenterne tilbyder deres medarbejdere. Denne situation førte til, at NNS så sig nød-

saget til at nedlægge rengøringsfunktionen bortset fra sterilrengøring. De timelønnede medar-

bejdere blev samtidig tilbudt job i NN, fortrinsvist i produktionen.

Også for andre medarbejdere i NNS har der været tale om manglende konkurrencedygtighed 

om end ikke i helt så grelt et omfang. Salgstimeprisen for håndværkere i NNS lå i 2004 således 

mellem 440 og 525 kr., mens det hos konkurrenterne lå mellem 295 og 500 kr. Dette skyldes 

i højere grad lavere udkonteringsomfang og højere ledelses- og administrationsoverhead som 

følge at tvungen brug af koncernsystemer mv. 

oversigT over de ydelser som nns besTiller og selv Udfører

område ydelse bestiller Udfører selv

service Adgangs- og personregistrering X X

 Beklædningsservice X 

 Catering X (X)

 Central varemodtagelse X X

 flytteservice X 

 kontorrengøring X 

 laboratorierengøring X X

 sterilrengøring X X

 kopiering X 

 kørsel X 

 Planteservice X 

 Post X X

 reception og omstilling X X

 rejser X 

 renovation X (X)

 Arealvedligehold X (X)

 farligt gods X X

 vagt X X

 vareindkøb X 

 strategisk indkøb X 

 laboratorieopvask X X

 laboratorietjeneste X X

 toXido – database for farlige stoffer X X

teknik Bygningsservice/vedligehold X (X)

 el X X

 energiforsyning X X

 finmekanisk værksted X X

 glasværksted X 

 smede- og Maskinværksted X X

 vvs X 

 Autoklaver X X

 Cts X X

 køl X X

 termografering X X

 trykbærende anlæg X X

 ventilation  X X

 tekniske Projekter og dokumentation X X

 Ce-mærkning  X
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Et andet område, hvor samhørigheden til NN har skabt uhensigtsmæssige konkurrencevilkår 

for NNS, er de administrative systemer. NN benytter det internationalt udbredte ERP-systemet 

(Enterprise Resource Planning system) SAP som tværgående administrativt IT-system, og dette 

skal NNS også benytte. Problemet er at systemet er tilpasset til NN’s behov som produktionsvirk-

somhed og derfor ikke tilgodeser NNS’ behov som en servicevirksomhed. I NN håndteres salg og 

omkostninger i to forskellige delsystemer, og NNS har ikke adgang til NN’s salgssystem, hvorfor 

NNS må bogføre sit salg i omkostningssystemet. Det betyder, at NNS ikke kan behandle salget 

på en effektiv måde eller udskrive en faktura, der oplyser kunden om det udførte arbejde og 

omkostningen. Dette er med til at underbygge opfattelsen af NNS som en intern afdeling frem 

for en ekstern leverandør blandt kunderne i NN.

Disse forhold er tilsammen medvirkende til, at NNS ikke kan konkurrere med eksterne leveran-

dører og opnå opgaver for eksterne kunder. Når NNS har kunnet bevare opgaverne for NN er 

det da også kun fordi, at NN ikke opfører sig som en normal kunde. NN’s ledelse er klar over, at 

NNS ikke har samme vilkår som eksterne konkurrenter og at ophør af en ydelse vil medføre, at 

den pågældende funktion i NNS må lukkes ned. Denne situation er næppe holdbar i det lange 

løb og der har i længere tid været overvejelser i både NN’s og NNS’ ledelse om, hvilken retning 

man fremover skal gå. 

Intern eller ekstern udførelse

En af overvejelserne har gået på, hvorvidt man overhovedet skal have egenproduktion i NNS 

eller fastlægge kriterier for hvilke ydelser man bør opretholde internt. I disse overvejelser har 

man bl.a. benyttet matrixen i nedenstående figur som opdeler ydelser dels i forhold til hvilken 

tæthed eller vigtighed ydelserne har i forhold til kernevirksomheden dels i forhold til komplek-

siteten eller leverandørens mulighed for at definere kvaliteten. På begge dimensioner indplace-

res ydelserne i et kontinuum med yderpunkterne lav og høj.

kvAlitetsledelse i kunde/leverAndør relAtion

HøJ

lAv HøJ

tæthed/
vigtighed
til kerne

kunden definerer kvalitet.
Behov for dokumentation
(standarder og dynamisk)

kunden definerer kvalitet.
(standarder)

kompleksitet/leverandørens mulighed for at definere kvalitet

fælles udvikling og definition af kvalitet

leverandør definerer kvalitet.

Det er primært ydelser indplaceret øverst til venstre i figuren, hvor det er mest oplagt at opret-

holde en egenproduktion. Det gælder i NNS for sterilrengøring, hvor kvalitet og dokumentati-

onskrav er bestemt af produkt- og produktionsmæssige hensyn, mens kontorrengøring som en 

standardiseret ydelse er indplaceret nederste til venstre. Som eksempel på en ydelse indplaceret 

øverst til højre med fælles udvikling og definition af kvalitet kan nævnes tøjvask, hvor NNS 

samarbejder med en ekstern specialist. Tilsvarende er teknisk bygningsdrift et eksempel på en 

ydelse indplaceret nederst til højre, hvor leverandøren i høj grad definerer kvaliteten på bag-

grund af en faglig kompetence.

 

Andre faktorer skal dog også inddrages i en samlet vurdering. Det gælder ikke mindst hvor 

udviklet markedet er for den pågældende ydelse og hvad markedet kan tilbyde. Sterilrengøring 
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er således en ret specialiseret ydelse med krav om særlige kompetencer. Til trods for at der er 

en del andre medicinalvirksomheder, hospitaler mv., som må have et tilsvarende behov, så er 

det spørgsmålet om der er leverandørvirksomheder med tilstrækkelig ekspertise på et sådant 

område. Kulturelle forhold kan ligeledes spille ind. I forhold til en produktionsproces med 

timelønnede produktionsmedarbejdere vil en serviceydelseskultur med sterilrengøring måske 

ikke skille sig så meget ud, mens den måske vil være mere fremmed i et udviklingslaboratorium 

domineret af akademikere.

Resultatet af overvejelserne i NN og NNS har på nuværende tidspunkt ført til de igangværende 

opstramninger mht. hvilke ydelser, der egenproduceres. Der foregår til stadighed vurderinger 

heraf. 

Bestillerfunktion internt eller i eget selskab

Placeringen af bestillerfunktionen i NNS har som nævnt medvirket til, at der i et vist omfang 

er opbygget dobbelt bestillerfunktion og dobbelt kontrol af ydelserne. Med nedlæggelse af de 

fleste udførerfunktioner i NNS burde der i princippet blive større muligheder for at bestiller-

funktionen i NNS i højere grad kan fremstå som en uvildig rådgiver for NN og dermed fjerne 

grundlaget for dobbeltfunktioner.

Det kunne naturligvis overvejes, om der overhovedet fortsat er rimelige grunde til at opret-

holde NNS som et særskilt selskab og i stedet integrere NNS som en egentlig intern bestiller-

funktion. Dermed kunne der bl.a. spares selskabsregnskab og dublering af stabsfunktioner. NN 

har imidlertid ønsket at opretholde NNS som et selvstændigt selskab, hvorved synligheden af 

omkostningerne til støttefunktionerne fastholdes. Udviklingen i støttefunktionernes tilknyt-

ning til NN er illustreret i nedenstående figur.

Model 1 viser situationen før udskillelse af NNS som et selvstændigt selskab, hvor bestillerfunk-

tionen og de fleste udførelsesfunktioner var internt i NN. Model 2 viser den hidtidige løsning, 

hvor NNS har varetaget de fleste bestiller- og udførerfunktioner. Model 3 viser den fremtidige 

løsning, hvor NNS primært varetager bestillerfunktioner, mens langt de fleste udførelsesfunk-

tioner varetages eksternt. 

nn og støttefunktioner før nns og Med nns Hidtil og i freMtiden

Model 1

nn

nn Bestiller /  
udfører

ekstern udfører ekstern udfører

ekstern udfører

nns Bestiller 

nns udfører

Model 2

nn

Model 3

nn

Bestiller
+  udvalgte udfører- 

funktioner

kerneaktiviteter

Perifere aktiviteter
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Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra vicedirektør Verner Bentzen og 

daværende afdelingsleder Flemming Wulff Hansen, NNS ved møde 13. januar 2006 og efterføl-

gende korrespondance samt nedenstående referencer:

Hansen, Flemming Wulff (2004): Fra afdeling til aktieselskab – og til ?. MBA afhandling, 14. maj 

2004

Hansen, Flemming Wulff (2005): Eksempel på organisering af en FM organisation. Præsentation ved 

efteruddannelse i bygherrekompetencer, Byggecentrum den 9. juni 2005.

5.5.2 DynaMate leverer teknisk ProDuktionsstøtte til scania

CAse-oBJekt

virksomheder: dynaMate som datterselskab til scania

land: sverige

kernevirksomhed:  Produktion af lastbiler (scania)

supportvirksomhed: teknisk produktionsstøtte (dynaMate)

tema: samarbejde mellem efterspørgere og leverandører

emne: udskillelse af fM-virksomhed

Best Practice aspekt: ekspansiv supportvirksomhed med stærk kundetilknytning

søgeord: Produktion, selskabsdannelse, vedligehold  

Baggrund

”How is it to be owned by the biggest customer and work with FM? It’s a hell, if you don’t do 

well”. Sådan indledte administrerende direktør Stefan Palskog en præsentation om DynaMate 

på en nordisk FM-konference i Stockholm, september 2005. DynaMate er et datterselskab, som 

ejes af og er blevet udskilt fra lastvognsproducenten Scania i Sverige. DynaMate leverer teknisk 

produktionsstøtte hovedsageligt til Scania men i stigende omfang også til andre industrivirk-

somheder i Sverige.

I denne case beskrives baggrunden for etableringen af DynaMate, den stærkt ekspansive ud-

vikling som virksomheden har undergået, samt hvordan virksomheden samarbejder med sine 

kunder og arbejder med at forbedre sine egne processer.

læringsPunkter:

som datterselskab og leverandør til moderselskabet skal man være meget opmærksom på mo-•	

derselskabets forskelligartede behov og forventninger som kunde og som ejer

som leverandør med langsigtet samarbejde skal man ”walk the customer’s talk”•	

det er ikke nødvendigvis de mest omkostningstunge ydelser, der har den største kvalitetseffekt •	

for kunden

for dynaMate er det helheden i leverancen, der er deres styrke•	

når man arbejder med langsigtede leverancer er det afgørende, at der er god forretning i samar-•	

bejdet for både kunde og leverandør på lang sigt

udviklingen i samarbejdet med leverandør og kunde starter med fokus på besparelser over fokus •	

på god service til at ende med fokus på viden

det er først når leverandøren kan levere viden til at forbedre kundens produktion at der for alvor •	

er tale om at leverandøren skaber merværdi for kunden 
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Kerne- og supportvirksomhed

Scania er en af Sveriges store industrivirksomheder med en over 100-årig historie. Virksomhe-

den er blandt de ledende producenter af lastbiler og busser og har et verdensomspændende 

produktionssystem. Målt i forhold til profitabilitet er Scania den mest succesfulde producent i 

branchen og i mere end de sidste 70 år har virksomheden hvert år haft overskud. Produktionen 

er baseret på et modulært produktsystem og et Lean concept.

I 1992 definerede Scania sine kerneaktiviteter til at være markedsføring, udvikling og produk-

tion, og i forbindelse hermed etableredes Scania Partner AB som et datterselskab til varetagelse 

af supportfunktioner. Målsætningen med etablering af Scania Partner var først og fremmest at 

reducere omkostningerne til supportfunktionerne. Scania Partner havde fra starten knap 400 

medarbejdere og efter et fald som følge af rationaliseringer i det første år oplevede man en svag 

stigning både i medarbejdere og omsætning, så man i år 2000 havde 500 medarbejdere. Samti-

dig var omsætningen næsten 3-doblet efter en stærk stigning sidst i perioden.

I starten havde Scania Partner alene Scania som kunde, men efter nogle år begyndte man at 

arbejde for andre kunder for at fastholde kompetencer. Man besluttede at fokusere på produk-

tionsvedligehold for at komme tættere på kunden. Det startede med projekteringsopgaver i 

1998.

I de første år havde Scania Partner alene aktiviteter i Södertälje ved Stockholm i sammenhæng 

med Scania’s hovedsæde, men i 1999 etablerede man sig tillige i Falun i Sydsverige, da man 

overtog nogle tidligere interne funktioner ved en af Scania’s produktionsfaciliteter.

 

I år 2000 bestod Scania Partner af følgende enheder og medarbejderantal:

Administrerende direktør med sekretariat• 

Økonomi – 10 personer• 

Personale – 2 personer• 

Træningspartner (undervisning) – 42 personer• 

Assistance Partner (kontorstøtte) – 43 personer• 

Sundheds og Event Partner – 43 personer• 

Værktøjspartner – 66 personer• 

Teknologipartner – 292 personer• 

fACts oM sCAniA AB

etableret: 1891

Produkter: tunge lastbiler, busser og motorer

Hovedkontor: södertälje

Hjemmesider: www.scania.com og www.scania.se 

fACits oM dynAMAte AB: 

etableret: 2001

ejerskab: datterselskab ejet 100% af scania AB

omsætning: sek 2,0 mia. (året 2006)

Medarbejdere: 1.189 (december 2006)

Hjemmeside: www.dynamate.se
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DynaMate

DynaMate blev etableret i maj 2001 ved en omdannelse af Scania Partner. En lang række af 

Scania Partners opgaver blev overført til moderselskabet, og DynaMate videreførte alene opga-

ver med teknisk produktionsstøtte som omfattede funktionerne Værktøjspartner og Teknologi-

partner fra det tidligere datterselskab. Disse funktioner omfattede som anført ovenfor tilsam-

men 335 medarbejdere i 2000, og det var klart de største funktioner med tilsammen ca. 2/3 af 

de 500 medarbejdere i Scania Partner.

Baggrunden var, at Volvo forinden havde overvejelser om at købe Scania. I den forbindelse blev 

Scania Partner benchmarket med Celero, som var Volvos daværende FM-datterselskab (i dag 

overtaget af Coor Service Management). Tidligere havde ABB vist interesse for at købe Scania 

Partner, og efter at Volvo fik afslag på begæringen om at købe Scania, udtrykte Siemens interes-

se for at købe Teknologipartner-delen af Scania Partner. Der blev udarbejdet et Letter of Intent, 

men slutresultatet blev i stedet etableringen af DynaMate.

 

Siden har DynaMate ekspanderet kraftigt. Allerede i 2001 overtog man vedligehold af motor- og 

transmissionsproduktionen med 100 medarbejdere fra Scania. I 2005 overtog Dynamate både 

ejendoms- og produktionsvedligehold i Oskarskamn med 170 personer samt produktions- og 

værktøjsvedligehold i Luleå med 75 medarbejdere fra Scania.

DynaMate har gennemført et enkelt projekt med Scania i Holland men ellers opererer man ale-

ne i Sverige og er nu lokaliseret i 5 regioner: Södertälje, Falun/ Borlänge, Oskarshamn, Sibbhult, 

og Luleå. Desuden har DynaMate købt 2 datterselskaber, som arbejder inden for tilgrænsende 

områder. Mektek AB er en entreprenørvirksomhed med speciale i etablering og ændring af 

produktionstekniske anlæg og installationer. Industriassistans AB er en entreprenør- og service-

virksomhed, der startede i 1978 med at udføre luftbehandling for Scania, og arbejder i dag pri-

mært med teknikentrepriser og ejendomsservice. Det seneste datterselskab – Dynamate Intra-

Log AB – blev etableret januar 2007 ved udskillelse af en del af DynaMates logistikvirksomhed.

 

Antallet af medarbejdere i DynaMate er steget fra 448 i december 2001 til langt over det dob-

belte med 1.189 i december 2006. Omkring 20% af medarbejderstaben er funktionærer. Ud-

viklingen i antal medarbejder fra 2001 til 2006 er vist i nedenstående tabel opdelt på arbejds-

områder og med angivelse af ændringen fra 2001-2006. Produktionsservice udgør langt det 

største arbejdsområde og er vokset nogenlunde som det samlede medarbejderantal. Emballage 

er vokset langt stærkest og udgjorde i 2006 det næststørste område, mens ejendomme udgjorde 

det tredjestørste område.

funktion 2001 1002 2003 2004 2005 2006 vækst

ejendomme 57 80 78 92 121 127 223%

Produktionsservice 201 214 231 257 484 501 249%

Projekter 39 46 53 60 59 56 144%

værktøj 59 70 73 83 82 94 159%

emballage 31 133 148 160 158 162 523%

transporter 37 39 41 41 43 47 127%

Mektek AB  37 59 102 94 81 

industriassistans AB    54 62 69 

energisystem Media     5 8 

øvrige 25 40 41 36 35 44 

Total 448 659 724 885 1.143 1.189 265%
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Omsætningen er tilsvarende steget fra SEK 0,7 mia. i 2001 til 2,0 mia. i 2006, og Dynamate for-

venter en fortsat vækst, så man i 2010 når op omkring SEK 3,0 mia. 

Samarbejdet mellem DynaMate og kunderne

Inden for produktionsvedligehold udgør Scania den helt dominerende kunde. Der er kun 2-3% 

af omsætningen hos andre kunder. Dette forventes dog at ændre sig inden for kort tid, idet Sca-

nia er i gang med at flytte deres montering fra Sibbhult og Falun, men produktionen fortsættes 

hos underleverandører. DynaMate forventer at fortsætte med at varetage produktionsvedlige-

hold for Scania’s kommende underleverandører.

DynaMate har sammen med Scania aftalt, hvad der på det enkelt site er produktions-vedlighold 

og hvad der er ejendomsvedligehold.

Inden for ejendomsvedligehold står Scania for 85% af omsætningen. Aftaler omfatter både kort 

og langsigtet vedligehold, og der er hovedsageligt tale om fastprisaftaler, men man har også 

nogle funktionsaftaler. DynaMate har som leverandør risikoen for havari – dog inden for visse 

grænser. Varigheden af aftalerne med Scania er 3-årige. DynaMate har en 5-årig aftale med in-

dustrivirksomheden SSAB, der producerer specialstål.

På området med industrirelaterede projekter står aktiviteterne for Scania for over 95% af om-

sætningen. Derudover har DynaMate bl.a. et stort projekt i Falun for Ericson Cables.

Inden for specialværktøj står aktiviteterne for Scania for over 90% af omsætningen, men Dyna-

Mate har et langsigtet mål om at øge andelen uden for Scania.

På energiområdet har man over 30% af omsætningen uden for Scania. Man har en filosofi om, 

at man kan gøre meget på energiområdet uden at investere. Som eksempel opnåede man i 

Södertälje at opfylde en målsætning, som blev sat i 1997, med at halvere omkostningerne til 

varmeenergi over 3 år. Dette skete først og fremmest ved at trimme systemerne. 

DynaMate har den opfattelse, at det er helheden i leverancen, der er deres styrke. De lægger 

meget vægt på at udvikle langsigtede relationer med deres kunder. Man ønsker eksempelvis 

ikke at fungere alene som konsulent, men man kan påtage sig konsulentopgaver for en kunde i 

en afprøvningsperiode. Det er afgørende, at der er god forretning i samarbejdet for både kunde 

og leverandør på lang sigt.

Som et datterselskab af den største kunde er det essentielt for DynaMate at forstå Scanias behov 

og forventninger både som ejer og kunde. Som kunde ønsker Scania høj kvalitet til lavest mu-

lige pris, mens Scania som ejer ønsker bedst mulige økonomiske resultat. 

Det er væsentligt som leverandør at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er de mest 

omkostningskrævende ydelser, der har den største kvalitetseffekt for kunden. I sin præsenta-

tion i september 2005 illustrerede Stefan Palskog forskellen på den relative omkostningsforde-

ling for faciliteter hidrørende fra projektledelse, forebyggende vedligehold, afhjælpende vedli-

gehold og energiledelse med den tilsvarende fordeling af kvalitetseffekten på kunde som vist i 

nedenstående figur.
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Ifølge figuren har projektledelse langt større kvalitetseffekt for kunden end svarende til om-

kostningsandelen, mens det modsatte er tilfældet er for energiledelse. Energibesparelser kan 

således have stor økonomisk betydning for kunden, men kunden oplever ikke at det påvirker 

produktionen kvalitetsmæssigt. Projektledelse har derimod en meget stort kvalitetsmæssig ef-

fekt ved direkte at indebære forbedringer i produktion. Forebyggende vedligehold og i mindre 

grad afhjælpende vedligehold har tilsvarende relativ større kvalitetseffekt i forhold til deres 

omkostningsandel.  

Dette har sammenhæng med den måde som samarbejdet mellem leverandør og kunde ifølge 

Stefan Palskog udvikler sig fra at starte med et besparelsesmæssigt fokus (cost provider) til fokus 

på at levere god service (service provider) for at til slut at fokusere på viden (knowledge provi-

der). Det er først når leverandøren kan levere viden til at forbedre kundens produktion, at der 

er tale om at leverandøren skaber merværdi for kunden. 

DynaMates værdigrundlag

DynaMate’s overordnede værdimålsætning er: 

”Vi sikrer tilgængeligheden for vore kunders produktion”. 

Dette er nærmere specificeret i følgende fire værdier med tilhørende underpunkter:

Kunderne først:

Vi er aktivt nærværende• 

Vi kender forudsætningerne for produktionen• 

Vi forstår kundens prioriteringer• 

Vi holder hvad vi lover• 

Agere langsigtet:

Vi udvikler til stadighed vores arbejdsmåde• 

Vi tænker driftssikkerhed• 

Vi eliminerer sløseri• 
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Vi værdsætter langsigtede relationer• 

Vi tænker og agerer forretningsmæssigt• 

Vores drivkraft giver fremgang:

Vi udvikler kunden• 

Vi lærer og lærer af hinanden• 

Vi tager ansvar og løser problemer• 

Vi vover at udfordre• 

Vi kan tage os betalt• 

Vi stiller op:

Jeg er på plads når det behøves• 

Jeg gør mit bedste• 

Jeg lader ingen i stikken• 

Udvikling i DynaMate

For at kunne leve op til værdimålsætningen lægger DynaMate stor vægt på at udvikle organi-

sationen og dens viden om driftssikre og effektive produktionssystemer. Overtagelsen af 100 

medarbejdere fra Scania i 2001 var i den forbindelse væsentlig. Det gav en kritisk masse til at 

man kunne drive udviklingen. 

DynaMate bestræber sig på at ”walk the customer’s talk”. Scania baserer som nævnt sin ud-

vikling på et koncept for Lean Production, og DynaMate har tilsvarende arbejdet med Lean 

Services, Lean FM and Lean Maintenance. Stefan Palskog nævner et eksempel på en analyse af 

vedligehold, hvor resultatet var, at kun 7% af en vedligeholdsprocedure var effektiv og næsten 

halvdelen var spildtid. 

DynaMate har arbejdet meget med at definere og udvikle virksomhedens processer. I lighed 

med Scania arbejder man med modultankegang, hvorved man opnår mulighed for at udvikle 

nye koncepter ved kombination af forskellige produkter og metoder. Fordelene herved er bedre 

kvalitetssikring, mindre risiko, kundetilpassede løsninger og højere forandringstakt. Frem for 

selv at udvikle helt ny teknologi fokuserer man på at finde teknologier på markedet, som man 

kan bruge til at udvikle processer.

Man satser også meget på at fastholde og udvikle ressourcer og kompetencer i alle de lokalom-

råder, hvor virksomheden er til stede. Man har således en meget lav medarbejderomsætning. 

DynaMate har etableret et Center for Vedligehold i Luleå, og man gennemfører en intern uddan-

nelse af vedligeholdsteknikere bestående af både teori og praktik inden for bl.a. fejlsøgning og 

PLC-styring. Uddannelsen varer 18 mdr., og der uddannes 6-10 pr. år. Hidtil har man uddannet 

mere end 30 el-reparatører og 20 maskinreparatører. I 2007 startes desuden en uddannelse af 

VVS-teknikere efter samme koncept.

DynaMate samarbejder også med højere uddannelsesinstitutioner om uddannelse og forsk-

ning. Eksempelvis medvirker man i eksamensprojekter med studerende fra KTH og Chalmers. 

DynaMate deltager desuden i et forskningsprojekt om energiforsyningen i Södertälje sammen 

med Teknisk Højskole, kommunen og AstraZeneca.

Per-Erik Johansson fra DynaMate finder, at vedligeholdsbranchen er utrolig konservativ, og der 

er ikke mange virksomheder, der opererer på samme måde som DynaMate. Den største konkur-

rentvirksomhed er Coor Service Management, men i mange industrivirksomheder varetages 

teknisk produktionssupport fortsat internt. 
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Kilder

Ovenstående case er baseret på præsentation af administrerende direktør Stefan Palskog, Dy-

naMate på nordisk FM-konferencen i Stockholm september 2005, møde med afdelingsleder Per-

Erik Johansson, DynaMate den 17. april 2007, diverse materiale modtaget fra Dynamate samt 

hjemmesiderne.

www.scania.se

www.scania.com

www.dynamate.se.
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5.6 drifTsparTnerskaber og fUnkTionsUdbUd

Dette tema indeholder cases om:

Driftspartnerskaber, der er indgået mellem København Kommune og den private virksom-• 

hed BMT-BYG om drift og vedligehold af kommunale ejendomme

Funktionsudbud, som har været benyttet af NNS (Novo Nordisk Service) med henblik på at • 

give leverandørerne incitamenter til at optimere og for at NNS dermed opnår lavere priser 

og mindre risiko

 

5.6.1 PartnerskaBer MelleM køBenhavns koMMune og BMt-Byg a/s

Baggrund

Driftspartnerskaber eller servicepartnerskaber er noget relativt nyt inden for den offentlige 

sektor i Danmark. Erhvervs- og boligstyrelsen (EBST – i dag Erhvervs- og byggestyrelsen) startede 

i 2003 med at yde bistand til kommuner og amter, der ønsker at udvikle og etablere et offentlig-

privat partnerskab om drift og vedligehold af bygninger. I 2007 er der tilsvarende afsat en pulje 

på 3 mio. kr., og der forventes afsat i alt 12 mio. kr. frem til 2010.

CAse-oBJekt

virksomheder: københavns kommune og BMt-Byg A/s

land: danmark

kernevirksomhed:  kommunal administration og service

supportvirksomhed: drift og vedligehold af kommunale bygninger

tema: strategiske koncepter

emne: strategiske samarbejder/oPP/oPs

Best Practice aspekt: velfungerende offentlig-privat samarbejde

søgeord: kommune, partnerskab, konsortium, netværk, vedligehold  

læringsPunkter:

driftspartnerskaber kan give markant mere vedligehold for pengene og mindre tid på administra-•	

tion

driftspartnerskaber giver muligheder for at planlægge større sammenhængende renoveringsop-•	

gaver på tværs af institutioner

driftspartnerskaber giver muligheder for at planlægge opgaverne, både i forhold til brugernes •	

behov og i forhold til de private virksomheder bemanding

driftspartnerskaber giver muligheder for at medarbejdere hos kommunen og de private virksom-•	

heder lærer af hinanden og at viden og kompetencer supplerer hinanden 

åbenhed, gensidig tillid og vilje til at samarbejdet skal lykkes er afgørende for succes i driftspart-•	

nerskaber
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Formålet med bistanden er at medfinansiere nogle af de ekstra omkostninger, der er forbundet 

med at iværksætte offentlig-privat samarbejde. I 2003 udbød EBST tillige en opgave med at 

udvikle en elektronisk partnerskabsvejledning til virksomheder og offentlige myndigheder, og 

denne blev offentliggjort i form af en trin-for-trin vejledning i partnerskaber på udbudsporta-

len i februar 2004.

Københavns Kommune (KK) etablerede i 2004 som en af de første offentlige organisationer et 

offentlig-privat partnerskab med drift og vedligehold af nogle kommunale bygninger på Øster-

bro. I starten af 2007 har KK etableret 2 nye partnerskaber omfattende samtlige kommunale 

bygninger i henholdsvis Brønshøj-Husum og Vanløse. Den private part både på Østerbro og i 

Brønshøj-Husum er et konsortium med BMT-BYG som hovedaktør. I denne case behandles, hvor-

ledes disse partnerskaber mellem KK og BMT-BYG er blevet etableret og hvordan de fungerer.

Driftspartnerskabet Østerbro

Driftspartnerskabet på Østerbro omfatter 5 skoler og 5 fritidshjem på tilsammen 39.343 m2. 

Heraf udgør de 5 skoler langt hovedparten med 35.137 m2. Opgaven blev udbudt i juni 2004 og 

var en del af et pilotprojekt i samarbejde mellem KK og EBST. 

Formålet med projektet var

At udvikle en ny samarbejdsform mellem kommunen, skoler/institutioner og entreprenø-• 

rer, som er kendetegnet ved åbenhed, fleksibilitet og færre konflikter

At prioriteringen af både indvendig og udvendig vedligehold i højere grad stemmer over-• 

ens med skoler/institutioners behov/ønsker på kort og lang sigt

At vedligeholdsstandarden forbedres• 

For kommunen var det særlige ved partnerskabet, at det ikke alene var et partnerskab mellem 

en privat og en offentlig part, men også mellem centralforvaltningen og de decentrale enheder 

– skoler og institutioner.

Udbudet gennemførtes uden prækvalifikation. Udbudsmaterialet omfattede et udbudsbrev og 

en partnerskabsaftale samt følgende 4 bilag: AB92 med ændringer og tilføjelser, samarbejdsaf-

tale, driftsplanlægning og projektbeskrivelse.

I tilbudet skulle de bydende oplyse standardtimepriser opdelt på 16 typer af arbejde samt for 

formand, bygge/driftsleder samt reduktion for lærlinge. Endvidere skulle der for hver af de 16 

fACts oM køBenHAvns koMMune

Befolkning i alt: 503.752 (januar 2007)

østerbro 67.351

Brønshøj-Husum: 39.464 

Antal bydele: 10

Hjemmeside: www.kk.dk

fACts oM køBenHAvns eJendoMMe: 

etableret: 1. januar 2006

reference: kultur- og fritidsforvaltningen

Medarbejdere: 420

ejendomme: 1.300

Bygningsareal 2,6 mio. m2

Udbud
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typer af arbejde oplyses et pris-index for standardmaterialer, som angav de bydendes materia-

lepris set i forhold til grossistpriser. Der skulle som en del af tilbudet redegøres for, hvordan 

opgaven tænktes løst med hensyn til bemanding, servicering af brugerne, samarbejde med 

kommunens teknikere m.fl., kompetenceudvikling samt forslag til incitamentsmodel. Endelig 

skulle tilbuddet indeholde forslag til videreudvikling af partnerskabstanken, herunder pro-

cesoptimering og kommunikation.

Valg af entreprenør skete på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en sam-

let vurdering af tildelingskriterierne: Pris (40%), opgavens løsning (40%) og udviklingsforslag 

(20%). Efter udvælgelse af entreprenør startede samarbejdet op med en workshop, hvor samar-

bejdsaftalen blev færdiggjort i fællesskab og kontrakten underskrevet.

Som målsætninger for partnerskabet blev der aftalt følgende:

Effektivisering: Bedre udnyttelse af personalemæssig viden, ressourcer og kompetencer hos • 

de involverede parter

Kompetenceudvikling, bl.a. af teknisk personale, via tæt kontakt mellem parterne• 

5-20% mere vedligehold for pengene og færre akutte opkald• 

Nedbringelse af udgifterne til energi• 

Partnerskabet startede august 2004 og løb i første omgang kun til 31. december 2005, men en 

mulighed for at forlænge aftalen i yderligere 2 år til udgangen af 2007 er blevet udnyttet af KK. 

Budgettet for partnerskabet er på samlet 16,8 mio. kr. i 2004-7, inkl. en ekstrabevilling på 2,5 

mio. kr. i 2006. 

Som konkrete resultater af partnerskabet har KK opgjort, at man får 19% mere vedligehold for 

pengene, og omfanget af akutte opgaver er blevet reduceret fra ca. 10 opgaver pr. måned i 2003, 

ca. 5 opgaver pr. måned i 2004-5 til ca. 3 opgaver pr. måned i 2005-6. 

Samarbejdet i partnerskabet er forløbet over al forventning. En væsentlig årsag til dette har 

været, at man brugte meget tid sammen på workshops og møder i starten. Det førte til, at par-

terne lærte hinanden godt at kende indbyrdes, og der blev opbygget et tillidsfuldt forhold. Alle 

de involverede har haft viljen til at få samarbejdet til at lykkes, og der har været en reel åbenhed 

mellem parterne.

Opgaverne har omfattet daglig vedligehold af bygninger, tekniske anlæg og udearealers faste 

belægninger og planlagt vedligehold, f.eks. udskiftning af vinduer og tag samt modernisering 

af faglokaler og toiletter.

Det planlagte vedligehold fastlægges for et år ad gangen. Ved starten af året udarbejder en-

treprenøren et priskatalog over de forestående opgaver, dels ud fra KK’s registreringer i det 

IT-baserede vedligeholdssystem (Caretaker), dels ud fra entreprenørens egne gennemgange af 

bygningerne. På det grundlag foretager partnerskabets fælles planlægningsgruppe en priori-

tering og udvælgelse af de opgaver, der skal gennemføres i det kommende år. Den konkrete 

gennemførelse koordineres med de enkelte institutioner, så de giver mindst mulige gener for 

brugerne.

En af de store fordele ved partnerskabet er muligheden for at planlægge større sammenhæn-

gende renoveringsopgaver på tværs af institutioner. Eksempelvis er der gennemført vinduesud-

skiftninger på flere institutioner i forlængelse af hinanden. Samtidig har entreprenøren større 

muligheder for at tilrettelægge arbejderne i forhold til sine mandskabsressourcer, herunder 

til en vis grad foretage en sæsonmæssig udjævning. I partnerskabet har man lov til at overføre 

Målsætninger

Resultater

Opgaverne

Fordele
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penge fra et finansår til det næste, hvilket ellers ikke er muligt i det kommunale system, og det 

er med til at give mere fleksibilitet i planlægningen.

 

Hovedparten af budgettet hidrører fra centrale midler i kommunen til vedligehold, men part-

nerskabsaftalen har tillige omfattet de selvforvaltede midler, som de enkelte institutioner råder 

over til indvendig vedligehold og diverse forefaldende arbejder. Dette har vist sig mindre hen-

sigtsmæssigt, idet man har måttet bruge uforholdsmæssigt meget tid på at få aftalt de opgaver, 

som skulle udføres for de selvforvaltede midler. I de nye partnerskabsaftaler er de selvforvaltede 

midler holdt uden for selve aftalen, men de indgår som option, så de enkelte institutioner kan 

vælge at lade entreprenøren i partnerskabet udføre disse opgaver. 

I 2006 er der gennemført en midtvejsevaluering af partnerskabet, som generelt har været me-

get positiv, både i samarbejdet mellem KK og det private konsortium og imellem de centrale 

og decentrale parter i KK. Ud fra erfaringerne fra Østerbro har Københavns Ejendomme (KEjd) 

med COWI som rådgiver gennemført udbudet af de ny partnerskaber, der er etableret i starten 

af 2007.

BMT-BYG A/S

BMT-BYG A/S er et byggefirma med base på Amager, der primært arbejder med ombygninger, 

renovering, drift og vedligehold af bolig- og erhvervslejemål i Københavnsområdet. Firmaet 

blev stiftet i 1981 af tømrermester H.P. Svendsen, og det blev pr. 1. december 2004 omdannet til 

et aktieselskab, som ejes i fællesskab af H.P. Svenden, hans søn, som også er tømrer og under 

uddannelse som bygningskonstruktør, samt Søren Schultz, der fungerer som daglig leder af 

virksomhedens byggesager.

BMT-BYG A/S er et byggefirma med base på Amager, der primært arbejder med ombygninger, 

renovering, drift og vedligehold af bolig- og erhvervslejemål i Københavnsområdet. Firmaet 

blev stiftet i 1981 af tømrermester H.P. Svendsen, og det blev pr. 1. december 2004 omdannet til 

et aktieselskab, som ejes i fællesskab af H.P. Svenden, hans søn, som også er tømrer og under 

uddannelse som bygningskonstruktør, samt Søren Schultz, der fungerer som daglig leder af 

virksomhedens byggesager.

BMT-BYG har forud for partnerskaberne med KK haft en del langvarige kunderelationer. Det 

gælder i forhold til beboelses- og erhvervsejendomme, hvor man gennem en årrække har stået 

for vedligeholdsopgaver. Tilsvarende har man haft nogle virksomheder, hvor man over årene 

har gennemført opgaver i varierende omfang. I ingen af disse tilfælde har samarbejdet været 

baseret på formaliserede, langvarige aftaler, men firmaet har fungeret som den foretrukne hus-

håndværker. Desuden har man haft langvarige relationer til nogle arkitekt- og ingeniørvirk-

somheder, der tilbagevendende har inviteret BMT-BYG til at forestå byggeopgaver på grundlag 

af tilbud eller overslag. 

fACts oM det PrivAte konsortiuM

konsortiedeltagere: BMt-Byg A/s og dalskov el-vvs A/s

BMt-Byg A/s: 30 tømrere, murere og blikkenslagere

dalskov el-vvs A/s: 41 elektrikere, vvs og gasmestre

fast samarbejdspartner: Malermester Jan goth

konsortiets målsætning: udfører opgaverne til aftalt pris 

 Afleverer byggeprojekterne til aftalt tid 

 leverer håndværk i høj kvalitet

Langvarige relationer
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På baggrund af dårlige erfaringer som ung tømrervirksomhed har H.P. Svendsen fravalgt at ar-

bejde som underentreprenør for de store entreprenørvirksomheder. I stedet fungerer BMT-BYG 

hovedsageligt som hovedentreprenør, og samarbejder fast med en række andre håndværksvirk-

somheder fra andre fag, hvor de samme virksomheder inddrages gang på gang baseret på tillid 

og uden priskonkurrence med andre underentreprenører. Disse faste samarbejdsrelationer har 

udviklet sig gradvist over tid, og det har ført til opbygning af et stærkt netværk. Det startede ved 

arbejder for virksomheder, hvor kunden ønskede at BMT-BYG sørgede for alle håndværksfag. 

I de fleste tilfælde er det BMT-BYG, der får opgaven, men der er også eksempler på at malerfir-

maet får en opgave med vinduesrenovering og inddrager BMT-BYG. Især ved regningsarbejder 

foregår samarbejdet formelt set i form af sideordnede fagentrepriser. Ved renoveringsopgaver 

uden egentlig projektering kan der være tale om totalentreprise på den måde, at BMT-BYG sør-

ger for at inddrage nødvendig arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Også indadtil er BMT-BYG præget af langvarige relationer til medarbejderne. Man gør således 

meget for at undgå at skulle afskedige medarbejdere. De fleste medarbejdere er i dag funktio-

næransatte, og det startede man allerede med i 1985. Akkordaftaler benyttes aldrig i firmaet. 

Med sine 30 ansatte er BMT-BYG en overskuelig virksomhed, og man ønsker ikke at blive større. 

De største entrepriser, som virksomheden har påtaget sig, har været omkring 20 mio. kr.

Baggrunden for at BMT-BYG deltog i konkurrencen om partnerskabet på Østerbro var, at man i 

2001 startede med at udføre løbende opgaver for Vej & Park, der har kontor på Amager. Det førte 

til, at BMT-BYG i 2002 modtog materiale fra KK’s indkøbskontor om at søge prækvalifikation til 

at udføre arbejde betalt af de kommunale institutioners selvforvaltede midler. På daværende 

tidspunkt havde H.P. Svendsen, der udover tømreruddannelsen var uddannet som konstruktør, 

påbegyndt videreuddannelsen MBA-BYG på Handelshøjskolen i København, og han arbejdede 

netop på en studieopgave omhandlende BMT-BYG’s netværk. Det gav inspiration til at beskrive 

netværket i prækvalifikationsansøgningen, og det førte til at BMT-BYG som eneste virksomhed 

blev prækvalificeret inden for alle fag. 

  

Desuden medførte det, at BMT-BYG i 2004 blev kontaktet med opfordring til at deltage i konkur-

rencen om partnerskabet på Østerbro. Det var samtidig med, at H.P. Svendsen var meget opta-

get af at skrive den afsluttende afhandling på MBA-BYG. Derfor endte det med at tilbudet blev 

udarbejdet på få dage, men med inspiration fra uddannelsen og med et konsortium baseret på 

det faste netværk. BMT-BYG vandt konkurrencen foran nogle af Danmarks største entreprenør-

virksomheder.

Senere udbød Frederiksberg Kommune tilsvarende et driftspartnerskab omfattende drift og 

vedligehold af 2 skoler og 18 mindre institutioner, som BMT-BYG vandt med samme konsor-

tium som på Østerbro. Partnerskabet på Frederiksberg har imidlertid ikke fungeret så godt som 

partnerskabet på Østerbro. Det omfatter kun et budget på 2,5 mio. kr. årligt, og det begrænser 

mulighederne for at samle opgaverne i større klumper, så der skabes et flow i aktiviteterne. 

For en virksomhed som BMT-BYG stiller det nogle særlige krav til ledelse og medarbejdere at 

arbejde i driftspartnerskaber. Det er i høj grad medarbejdernes indsats ude i marken, hvor 

de har den direkte kontakt med kunderne, der skal bære partnerskabet igennem. Det kræver 

derfor medarbejdere, der er mindede for dette, og nogle konstante medarbejderrelationer. Der 

er nogle medarbejdere, der passer bedre til at arbejde ude hos kunder end på byggepladser, 

og som ledelse er det vigtigt at være opmærksom på dette og bruge medarbejderne, hvor de 

fungerer bedst.

I BMT-BYG har man hele tiden lagt vægt på en tæt kontakt og dialog mellem ledere og medar-

bejdere. Man har altid afholdt møder med faste mellemrum i virksomheden. Da H.P. Svendsen 

Starten på partner-

skaber

Krav til virksomheden
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startede på MBA-BYG uddannelsen indebar det, at han ville være meget mere væk fra virksom-

heden. Han indså derfor, at det var nødvendigt at sætte dialogen mere i system, idet medarbej-

derne skulle være mere selvstyrende. Der blev således indført møder hver mandag kl. 7.00 med 

kaffe og rundstykker for alle medarbejdere. I løbet af 30-45 min. taler man om den kommende 

uges opgaver, men man drøfter tillige partnerskaber og netværker, ligesom H.P. Svendsen talte 

om sine indtryk fra MBA-BYG uddannelsen, mens den stod på. Disse møder har medvirket til at 

styrke den fælles ånd i virksomheden og udvikle holdningerne blandt medarbejderne i retning 

af selvstændigt at kunne repræsentere virksomheden i et positivt samarbejde med kunder og 

andre samarbejdspartnere.   

I tilbudsmaterialet til konkurrencen om partnerskabet Brønshøj-Husum skriver konsortiet bl.a. 

følgende i relation til interne organisationer – medarbejdere:

”Det er ikke foreneligt med partnerskabstanken og den store interaktion der sker mellem mange organisatio-

ner og mennesker i partnerskaber og langvarige samarbejdsrelationer at lade den udførelsesmæssige del af 

et samarbejde udføre i et eget lukket organisationssystem, medens den interaktive organisation og planlæg-

ningsfasen foregår i et andet organisationssystem.

Derfor har vi i mange år, og med tiltagende styrke og deraf følgende succes medinddraget alle medarbejdere 

i såvel partnerskabstanken og de deraf udledte arbejder som andre store projekter hvor vi via og sammen 

med vores netværkspartnere indgår i en uddannelses og mødekultur med og for vores medarbejdere, med det 

klare formål at sætte dem i stand til at forstå den samarbejdsform og tage ansvar for såvel helheden som de 

enkelte opgaver. 

1Tredje – bølge virksomheden sætter derimod medarbejderen derud, hvor turbulensen føles allermest: helt ube-

skyttet overfor omgivelserne, men udrustet med en vision, vilje og tro på at der hvor der findes udfordringer, 

findes også muligheden for at lære, udvikle og opdage.

Det er efter vores vurdering og skabelon ikke muligt eller rigtigt at følge hver eneste medarbejders gøren og 

færden hver eneste dag, derfor arbejder vi med stor ihærdighed og insisteren på hele tiden at holde vores 

medarbejdere opdateret om firmaets arbejde, vores udvikling, ny viden og vores pådragne erfaringer.”

Driftspartnerskabet Brønshøj-Husum

I efteråret 2006 udskrev KEjd konkurrencer om to partnerskaber, som omfatter drift og vedli-

gehold af samtlige kommunale ejendomme i henholdsvis Brønshøj-Husum og Vanløse. Partner-

skabet i Brønshøj-Husum omfatter i alt 53 ejendomme fordelt på 6 administrationsejendomme, 

10 plejehjem, 8 folkeskoler, 26 daginstitutioner og 3 stadion og idrætsanlæg. Varigheden er på 

3 år med mulighed for forlængelse i 1 år, og det samlede budget er på ca. 60 mio. kr. over 4 år i 

Brønshøj/Husum og noget mindre i Vanløse.

Formålet med driftspartnerskabet er:

At få en bedre udnyttelse af de centrale midler som anvendes til udvendig vedligehold af • 

ejendommene.

At indhente vedligeholdsefterslæbet på bygningerne.• 

At koordinere den daglige drift og de planlagte vedligeholdsopgaver sammen med brugere • 

og partner.

At der mellem parterne opstår en kompetenceudvikling og større viden om bygningens • 

problemer. 

1  Thompson, James D. 
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I forhold til partnerskabet på Østerbro er den væsentligste ændring i formålet et øge fokus på 

kompetenceudvikling og større viden. Succeskriterierne for partnerskabet er også her: 

Mere vedligehold for pengene• 

Mindre administration i alle led• 

Efter gennemførelse af udbudsprocessen med valg af konsortiet med BMT-BYG A/S og Dalskov 

EL-VVS A/S blev partnerskabet igangsat ved en opstartsworkshop hele dagen den 6. marts 2007 

med deltagelse af repræsentanter fra konsortiet, KEjd og de kommunale institutioner, og med 

rådgivere fra COWI som facilitator. På workshoppen blev nedenstående organisationsmodel med 

omtrentlige mødefrekvenser fremlagt og godkendt. I forbindelse hermed blev det drøftet, om ud-

førelsesteams skulle være opdelt geografisk, efter funktioner som f.eks. skoler og/eller efter pro-

jekter med planlagt vedligehold. Det aftaltes, at planlægningsgruppen skulle fastlægge dette.

styregruPPe
1 Møde Pr. kvArtAl

PlAnlægningsgruPPe
1-2 Møder Pr. Måned

udførelsesteAMs
3-4 Møder Pr. Måned teknisk PersonAle

1-2 Møder Pr. Måned

BrugergruPPer
1-2 Møder Pr. Måned

følgegruPPe
1 Møde Pr. kvArtAl

evt. lokAle ByggeudvAlg

Som en del af workshoppen præsenterede de involverede parter sig nærmere over for hinanden, 

og der gennemførtes et tværgående gruppearbejde, hvor rollefordelingen og kommunikatio-

nen under partnerskabet blev drøftet. Endvidere blev en hensigtserklæring for samarbejdet 

gennemarbejdet i fællesskab, så der var enighed om målsætninger og spilleregler for samarbej-

det. Hensigtserklæringen indeholder følgende hovedpunkter:

Fælles projektmål• 

Samarbejde og proceso 

Kvaliteto 

Konfliktløsningsmodel• 

Åben økonomi• 

Incitamentsstruktur• 

I hensigtserklæringen udgør de fælles projektmål om samarbejde og proces den mest omfat-

tende del med 15 korte ”statements”. Konfliktløsningsmodellen indeholder til gengæld den 

Hensigtserklæringen

Opstartsworkshoppen



194 5  sAMArBeJde MelleM eftersPørgere og leverAndører

mest konkrete del i form af en konfliktløsningstrappe med fastsatte timer eller dage for at løse 

problemer og uoverensstemmelser på hvert trin. 

Det videre forløb blev ligeledes vendt på workshoppen, og herunder aftaltes første møde i plan-

lægningsgruppen. Endvidere præsenterede COWI et effektmåleværktøj, som vil blive benyttet 

til at måle effekten af partnerskabet. Værktøj er udviklet af COWI for EBST i samarbejde med 

en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Københavns og Frederiksberg Kommuner samt BMT-

BYG. Det er opbygget med udgangspunkt i Balanced Scorecard, hvor der måles i forhold til de 

følgende 4 perspektiver: Økonomi, kunde/bruger, arbejdsprocesser samt kompetence og læring. 

Målinger gennemføres ved spørgeskemaundersøgelser med 1 års mellemrum i aftaleperioden 

startende ved år 0 og suppleret med interviews.

Opstartsworkshoppen sluttede med, at KEjd og det private konsortium underskrev kontrakten 

og hensigtserklæringen.

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på deltagelse i opstartsworkshop for driftspartnerskabet Brønshøj-

Husum den 6. marts 2007 og informationer modtaget fra H.P. Svendsen, BMT-BYG ved møde den 

15. marts 2007 samt efterfølgende korrespondance med Anders Asbjørn Jensen, KEjd og H.P. 

Svendsen samt nedenstående referencer.

BMT-BYG A/S og Dalskov EL-VVS A/S (2006): Diverse materiale fra prækvalifikation og tilbud på 

projekt partnerskab Brønshøj-Husum. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen (2004): Erfaringer fra Københavns Kommune. Omtale på hjemmesiden 

www.ebst.dk med diverse bilag fra udbud af partnerskab Østerbro fra 2004. Besøgt 28. februar 

2007. 

Københavns Ejendomme (2006): Fra vicevært til innovator. Pjece udgivet af Kultur- og Fritidsfor-

valtningen.

Københavns Ejendomme (2006): Projekt Partnerskab Østerbro. Pjece udgivet af Kultur- og Fritids-

forvaltningen.

Københavns Ejendomme (2006): Driftspartnerskab i distrikt Brønshøj-Husum. Bilag 2 Samarbejdsaftale. 

Kontraktbilag udarbejdet af Københavns Ejendomme og COWI. December 2006.

Københavns Ejendomme (2007): Driftspartnerskab i distrikt Brønshøj-Husum. Bilag 1 Partnerskabskon-

trakt. Kontraktbilag udarbejdet af Københavns Ejendomme og COWI. Januar 2007.

Københavns Ejendomme (2007): Driftspartnerskabet Brønshøj-Husum 2007-2009. Folder udgivet af 

Københavns Ejendomme. www.kk.dk

Effektmåleværktøj
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5.6.2 FunktionsuDBuD i novo norDisk servicePartner

Baggrund

Novo Nordisk Servicepartner (NNS) er et selskab i Novo-gruppen, som er 100% ejet af Novo Nor-

disk (NN) og fungerer som leverandør af facilities services til NN. Som beskrevet i case om NNS 

som selvstændig virksomhed (afsnit 5.5.1) har selskabet tidligere leveret til andre kunder end 

NN både inden for og uden for Novo-gruppen med en betydelig intern udførerfunktion i NNS. I 

dag er NNS ved at udvikle sig til primært at varetage bestillerfunktion udelukkende for NN. 

Med henblik på at forbedre den tekniske drift og gennemføre besparelser har NNS i de senere 

år arbejdet innovativt med udbud af driftsopgaverne. Man har indset, at det er afgørende at 

organisere disse opgaver på en måde, så de får et volumen, der giver en leverandør mulighed 

for at planlægge optimalt i forhold til sit produktionsapparat. 

En af metoderne til dette har været gennemførelse af funktionsudbud af hele den tekniske drift 

på nogle bygninger. I denne case redegøres der nærmere for dette udbud og de erfaringer det 

har givet.

CAse-oBJekt

virksomhed: novo-nordisk service Partner (nns)

land: danmark

kernevirksomhed:  Medicinalvirksomhed (novo nordisk)

supportfunktion: facilities service leverandørvirksomhed

tema: udbudsmetoder

emne: funktionsudbud af bygningsvedligehold 

Best Practice aspekt: innovation med anvendelse af ny udbudsmetode 

søgeord: funktionsudbud, risici, incitamenter, vedligehold, multifagmand

læringsPunkter:

funktionsaftaler giver leverandørerne incitamenter til at optimere deres ydelser, idet de selv hø-•	

ster gevinsterne til forskel fra en traditionel aftaleform

funktionsaftaler overfører risici fra kunde til leverandør og tilbudsgiverne bør derfor have gode •	

muligheder for at inspicere de tekniske systemer inden afgivelse af tilbud for at kunne vurdere 

anlæggenes tilstand og risikoen for funktionssvigt 

funktionsaftaler giver kunden økonomisk sikkerhed og mulighed for et samarbejde med leveran-•	

dører, hvor kvalitet og ikke økonomi er i fokus. 

gennem fastlæggelse af et loft over leverandørens udgift ved en enkel reparation kan leverandø-•	

rens risiko begrænsese og tilbudsprisen reduceres.

der er behov for en ny type multifagmand, som kan arbejde med mere varierede opgaver i forbin-•	

delse med bygningsdrift

fACts oM novo nordisk serviCePArtner A/s

ejerskab: novo nordisk A/s

Produkter: Alle former for fM-ydelser

opgaveportefølje: 200 bygninger på 550.000 m2 og 5 sites på 1,3 mio. m2

Medarbejdere: 600 i 2005

omsætning: 500 mio. kr. i 2004
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Hvad er funktionsudbud

Et funktionsudbud er en udbudsproces med sigte på at indgå en funktionsaftale mellem en 

udbyder og en leverandør. De fleste leveranceaftaler specificerer hvad leverandøren skal levere, 

og ved serviceleverancer tillige hvilke ressourcer leverandøren skal stille til rådighed som input 

til serviceydelsen. En funktionsaftale er i stedet karakteriseret ved at den retter sig mod det 

output, som serviceydelsen skal levere. Ved funktionsaftalen er leverandøren således ansvarlig 

for at funktionen af det pågældende tekniske system opretholdes over en periode.

 

Den Danske Vedligeholdsforening (DDV) udgav i 2001 en publikation om funktionsaftaler for 

vedligehold. Den var udarbejdet sammen med 5 virksomheder, herunder NNS, og den sven-

ske vedligeholdsforening UTEK, som tidligere havde udgivet en tilsvarende svensk publikation. 

Begge publikationer er baseret på en europæisk standard ENV 13269: Guideline on Preparation 

of Maintenance Contracts. NNS har ikke kendskab til, at andre virksomheder end NNS har be-

nyttet udbud baseret på funktionsaftale for vedligehold.

Forskellen mellem en funktionsaftale og en traditionel aktivitetsbaseret aftale er angivet i neden-

stående tabel. 

Forskelle i opfattelsen af kvalitetsniveau mellem kunde og leverandør udgør tillige en risiko-

faktor for begge parter. For kunden er risiciene ved funktionsaftalen først og fremmest at le-

verandøren svigter samt at anlæggene efter aftaleperioden afleveres i dårligere tilstand end 

forudsat.

Til gengæld får leverandøren friere hænder til at tilrettelægge arbejdet og udnytte sine kom-

petencer til at optimere ressourceanvendelsen. I samarbejdet mellem parterne bliver de øko-

nomiske spørgsmål i princippet afklaret i forbindelse med indgåelse af aftalen, således at det 

videre samarbejde får fokus på kvalitet, og der opnås for begge parter administrative lettelser. 

For kunden giver funktionsaftalen økonomisk sikkerhed.

Det er umuligt på forhånd at afgøre om den samlede udgift vil blive højere eller lavere ved en 

funktionsaftale i forhold til en aktivitetsbaseret aftale. Det afhænger i høj grad af leverandører-

forskelle mellem akTiviTeTsafTale og fUnkTionsafTale

aktivitetsaftale funktionsaftale

kunden køber aktiviteter, f.eks.

· 4 eftersyn om året

· rundering 1 gang pr. uge

· reparationer til X kr. pr. time

fast pris for forebyggende vedligehold og enhedsbe-

stemt afregning af reparationer

kunden fastlægger omfang af forebyggende aktiviteter

leverandøren får stabilitet

kunden påtager sig risiko

løbende optimering kommer leverandøren til ”skade”

kunden får optimering løbende

fokus er på økonomi og kvalitet

kompetencen ligger hos leverandøren og kunden

kunden har detaljeret dokumentationskrav

Alle reparationer skal faktureres af leverandøren og 

kontrolleres og betales af kunden

kunden køber en funktion:

· varme: +21 grader i kontorer

· lys i lamper

· tæt tag

fast pris for forebyggende vedligehold og reparationer

leverandøren fastlægger forebyggende aktiviteter

kunden får stabilitet

leverandøren påføres risiko

løbende optimering kommer leverandøren til gode

kunden får optimering ved udbud

fokus er kun på kvalitet

kompetencen ligger hos leverandøren

kunden har overordnet dokumentationskrav 

ingen reparationer skal faktureres af leverandøren og 

kontrolleres og betales af kunden
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nes risikovurdering og dermed hvilken risikopræmie leverandøren indregner i sit tilbud samt 

naturligvis konkurrencesituationen. Med funktionsaftalen gives der imidlertid bedre mulighe-

der for at leverandørerne kan optimere deres ydelser og udvikle deres kompetencer, hvilket på 

sigt skulle gøre leverandører med erfaringer fra funktionsaftaler mere konkurrencedygtige, og 

dermed give økonomiske fordele både for dem og deres kunder.

NNS’ gennemførelse af funktionsudbud

NNS har i to omgange gennemført et funktionsudbud af bygningsvedligehold. Det første udbud 

gennemførtes i 2003 og omfattende ca. 10.000 m2 bygninger, og i 2005 gennemførtes yderligere 

et udbud for andre bygninger af et tilsvarende omfang. Aftalerne omfatter funktionen af alle de 

bygningstekniske installationer i bygningerne samt den mekaniske funktion af udvendige byg-

ningsdele (facader, tag, døre, porte og vinduer) og indvendige bygningsdele (overflader, døre, 

loftsbeklædninger og gulve). Dog var vedligehold af klimaskærmen ikke omfattet i første ud-

bud. Ved begge udbud blev konkurrencen vundet af Kemp & Lauritzen (K&L). 

Der stilles i aftalen krav om en overordnet tilgængelighed på 99%. Endvidere stilles specifikke 

krav til nedetid og responstid defineret dels ved krav til ”show up time” fra fejlmelding til 

reparation begyndes dels fejlretningstid fra fejlmelding til udstyr er funktionsdygtige. I neden-

stående tabel er vist eksempler på sådanne tidsmæssige krav i aftalen. Kunden skal meddele 

konstaterede fejl til leverandøren indenfor 4 timer efter at fejlen er observeret. 

Ved det seneste udbud i april 2005 deltog 5 leverandører, som kom med ret forskellige tilbuds-

priser. NNS havde opgjort de tilsvarende udgifter i 2004 til ca. 800.000 kr. To tilbud lå 1-200.000 

kr. lavere mens en tredje tilbudsgiver lå godt 100.000 kr. højere. De to sidste tilbudsgivere lå 

knap 3 gange og godt 4 gange så højt.

For NNS opnåede man således en garanteret udgiftsreduktion på ca. 25% ved dette udbud. NNS 

har gennemgået resultater af udbudet med de enkelte entreprenører og den store spredning 

må tages som udtrykt for at leverandørerne står famlende over for en sådan ny udbudsform, 

som de ikke er vant til. Deres erfaringsgrundlag er således ikke i særlig høj grad bygget op til at 

kunne beregne denne type tilbud. Der mangler således modenhed i markedet, men det forhold 

at nogle leverandører tør gå ind med en konkurrencedygtig pris kan samtidig tages som udtryk 

for at nogle leverandører ser mulighederne i denne nye aftaleform.

NNS har primo 2006 fornyet den første aftale fra 2003, så den nu også omfatter klimaskærmen, 

og desuden har NNS og K&L indgået funktionsaftale omfattende yderligere ca. 20.000 m2 byg-

ninger. Dermed vil ca. 40.000 m2 af den samlede portefølje på ca. 550.000 m2 være omfattet af 

funktionsaftaler. Aftalerne er ikke tidsbegrænsede men kan opsiges af begge parter med aftalt 

varsel. 

eksempler på krav Til ”show Up Time” og fejlreTningsTid

 ”show up time” fejlretningstid

 (timer) (kalendertimer)

ventilationsanlæg

varmeanlæg, rumvarme (vinter: 1. oktober til 1. maj)

varmeanlæg, rumvarme, anlægsdel (sommer: 1. maj til 1. oktober)

koldtvandsanlæg, anlægsdele

varmtvandsanlæg, anlægsdele

Belysning, enkelt lyskilde

4

2

8

4

4

8

48

4

48

48

48

24
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Leverandørens oplevelse af funktionsudbud

For K&L var funktionsudbud noget nyt, da man skulle give tilbud på NNS’s første udbud, men 

man havde til forskel fra konkurrenterne erfaringer med at etablere et team ved tilbudsgivning 

på større traditionelle serviceaftaler for ejendomsselskaber og en hotelkæde. Et sådant team 

består typisk af en servicechef for ventilation, en overmontør for henholdsvis VVS og el samt 

evt. en sikringsspecialist, og de foretager i fællesskab en gennemgang i forbindelse med udar-

bejdelse af tilbudet. Man har desuden en særlig funktion i salgsafdelingen, som er specialiseret 

i tilbudsgivning inden for totalservice.

Ved starten på en aftale gennemgår K&L alle tekniske anlæg i bygningerne sammen med NNS, 

og hvert anlæg gives en karakter fra 0 til 4, hvor 0 betyder at anlægget fungerer upåklageligt, 

mens 4 indebærer at anlægget ikke fungerer. I sidstnævnte situation aftales en genopretnings-

sag, som betales særskilt. Derudover tjener gennemgangen og karaktererne til at skabe en fæl-

les billede af anlæggenes tilstand og dermed også et grundlag for at vurdere om anlæggene er i 

tilsvarende tilstand, når aftalen ophæves.

De løbende opgaver i forbindelse med NNS-aftalerne varetages af en huselektriker, der udover 

el-tekniske opgaver forestår udskiftning af lyskilder og alle almindeligt forekommende opga-

ver. I forbindelse med mere komplicerede opgaver, f.eks. indregulering af ventilationsanlæg, 

tilkaldes specialiserede teknikere. Til opgaverne med tage har K&L engageret et tagfirma som 

underentreprenør, som sørger for eftersyn at tagbelægning og eventuelle reparationer samt 

rensning af tagrender og tagafløb m.v.

Udvidelsen af aftalernes omfang primo 2006 har betydet, at K&L nu kan have en fast mand på 

NNS’s bygninger, hvilket er en væsentlig fordel for K&L og medførte en vis reduktion i kontrakt-

summen

Huselektrikeren forestår en lang række forefaldende handymanopgaver som flytning af inven-

tar og opsætning af billeder, ligesom han medvirker ved ombygninger og indretningsændrin-

ger. Sådanne opgaver er ikke en del af den faste kontrakt men ekstraopgaver, der rekvireres af 

NNS og afregnes efter timeforbrug. NNS har en servicedesk, hvorfra sådanne opgaver rekvireres 

elektronisk til K&L via et internetbaseret system. Disse ekstraopgaver har haft et omfang., som 

overraskede K&L, og de er økonomisk på størrelse med den faste kontrakt. Det er dog kun i 

halvdelen af bygningerne, hvor K&L står for disse opgaver, idet NNS’s egne værksteder varetager 

sådanne opgaver i de øvrige bygninger.

I forbindelse med den seneste kontraktindgåelse mellem NNS og K&L har man efter forslag fra 

K&L indgået en aftale om risikodeling, således at der nu indgår et loft på 30.000 kr. for K&L’s 

udgift for hver enkeltsag, f.eks. reparation af et anlæg. I de tidligere kontrakter var der ikke et 

loft for K&L’s udgifter, hvorfor K&L var nødsaget til at indregne en relativ stor risikopræmie i 

sit tilbud eller tage forbehold over for enkelte anlæg i dårlig stand. Med det aftalte loft har K&L 

fACts oM keMP & lAuritzen A/s (k&l)

Branche: teknikentreprenør- og ingeniørvirksomhed

Associeret selskab: slotsholmens teknik A/s (k&l og iss A/s ejer hver 50%)

Produkter:  engineering, el-net, el-entrepriser, el-service, facility Management, data 

netværk, sikring, tele, teknikentrepriser, ventilation, vvs/fjernvarme, 

rør/stål 

Medarbejdere: 1.300

omsætning: 977 mio. kr. i 2004

Web-adresse: www.kemp-lauritzen.dk
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kunnet nedsætte kontraktprisen og undgå sådanne forbehold, idet NNS nu skal betale udgif-

terne udover 30.000 kr. for hver enkeltsag. 

Erfaringerne med funktionsaftaler

På baggrund af de hidtidige erfaringer er det NNS’ vurdering, at funktionsaftalen indeholder 

reelle incitamenter for leverandøren, som opnår muligheder for at mange små opgaver bli-

ver til én samlet, stor opgave. Det giver muligheder for i tænke i helheder og for at udnytte 

medarbejderne langt bedre med store besparelser i transport- og omstillingstid i forhold til at 

den enkelte medarbejder skal arbejde med mange små enkeltopgaver for forskellige kunder. 

Det vurderes således at 80% af alle opgaverne kan løses af en multifagmand. Leverandørernes 

interne opdeling i fagværksteder er imidlertid en hindring for at udnytte disse potentialer. 

Der er behov for udvikling af en ny type multifagmand, som kan arbejde med mere varierede 

opgaver.

Et andet problem er at planlagt vedligehold i dag er underlagt et urimeligt kalendertyranni og 

der mangler en egentlig optimering af de løbende tilsynsopgaver. Hvis det løbende tilsyn kan 

ændres fra en gang om året til en gang hvert 5. kvartal vil det alene reducere ressourceindsat-

sen til tilsynet med 25%. Tilsvarende bør leverandørerne betragte økonomien i en kontrakt over 

hele kontraktperioden frem for at fokusere på at der skal være overskud i hvert kvartal. 

For K&L har erfaringerne med funktionsaftaler ligeledes været positive, og man vil forsøge at 

gøre andre større ejendomsbesiddere interesseret i en sådan aftaleform. Traditionelt har så-

danne virksomheder et stort antal forskellige leverandører til at varetage forskellige former for 

drifts- og vedligeholdsopgaver, men med en funktionsaftale kan alle opgaver løses ved henven-

delse til et sted. Det gør livet lettere for kunden, som ofte endda kan undgå at have en vicevært 

ansat. 

Hidtil er aftalerne mellem NNS og K&L imidlertid så vidt vides eneste eksempel på anvendelse 

af funktionsaftaler til bygningsvedligehold i Danmark. Der synes at mangle modenhed i mar-

kedet hos både kunder og leverandører til at gå ind i denne nye udbudsform, men erfaringerne 

fra aftalerne mellem NNS og K&L viser, at det både for udbydere og leverandører kan give væ-

sentlige fordele.

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra daværende afdelingsleder Flem-

ming Wulff Hansen, NNS ved møde 13. januar 2006 og fra projektkoordinator Ivan Hjort-skjold, 

K&L ved telefoninterview den 2. februar 2006 samt efterfølgende korrespondance og nedenstå-

ende referencer:

DDV (2001): Funktionsaftale for vedligehold. Den Danske Vedligeholdsforening.

Hansen, Flemming Wulff (2002): Sådan kan moderne ledelse totalt rationalisere vedligehold af bygnin-

ger. Artikel i tidskriftet Vedligehold – Drift og Økonomi, nr. 6, 2002. Er endvidere tilgængelig på 

www.dfm-net.dk under Viden og artikler.

Hansen, Flemming Wulff (2005): Eksempel på organisering af en FM organisation. Præsentation ved 

efteruddannelse i bygherrekompetencer, Byggecentrum den 9. juni 2005.

Hansen, Flemming Wulff (2005): Gode erfaringer og faldgrupper med Facilities Management. Præsen-

tation ved temadag om FM, Dansk Standard den 12. oktober 2005.

Hansen, Flemming Wulff (2006): Funktionsaftale kan næsten halvere udgifter til ejendomsdrift. Artikel 

i tidskriftet Vedligehold – Drift og Økonomi, nr. 5, 2006. 

NNS (2005): Funktionsaftale for vedligehold – Bygningerne 8U, 9L, 9M, LYA OG
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AreAlAnvendelse6
6.1 indledning

Areal udgør en af de største udgiftsposter i relation til FM. I opgørelsen af FM markedets omfang 

indgår de direkte udgifter til at tilvejebringe areal ikke. Det drejer sig om investeringer i byggeri 

og deraf afledte udgifter som forretning, afskrivninger og huslejer. Det er poster, der vejer tungt 

i mange virksomheders regnskaber og udgør tillige for mange virksomheder en væsentlig del af 

deres aktiver. Alene derfor er arealanvendelse en meget vigtig økonomisk faktor.

Dertil kommer at mange FM ydelser er stærkt relateret til arealernes omfang og karakter. Det 

gælder naturligvis den egentlige ejendomsdrift, hvor nøgletal typisk opgøres pr. m2 og hvor 

udgifterne overvejende er direkte proportionale med arealets omfang for bygninger af samme 

karakter. Udgifterne til diverse serviceydelser har ligeledes en sammenhæng med arealer men 

på en mere kompleks måde. Her har arealernes fordeling på bygninger og lokaliteter stor betyd-

ning, f.eks. for antallet af receptioner og kantiner.

Lokaliseringen og lokalområdets karakter er i det hele taget en væsentlige faktor i relation til 

virksomheders areal- og ejendomsmæssige disponeringer og har stor strategisk betydning for 

virksomhedens udviklingsmuligheder. Det gælder både i forhold til kunder og medarbejdere 

samt med hensyn til virksomhedens image over for offentligheden i bred forstand. I de senere 

år har anvendelse af bygningsudformning som led i branding af virksomheden fået langt større 

betydning. 

Der er tillige i de seneste 10 år blevet langt større opmærksomhed omkring, at indretningen af 

arbejdspladser har en væsentlig betydning for at begrænse eller fremme produktivitet og inno-

vation i virksomheder. Dette har i høj grad sammenhæng med udviklingen af vidensamfundet 

og informationsteknologien, hvor medarbejdernes kreative evner er kommet i fokus i mange 

virksomheders udvikling. Udformningen af attraktive arbejdsmiljøer har tilsvarende fået stor 

betydning for at tiltrække de mest eftertragtede medarbejdere. 

Kapitlet er opdelt i følgende temaer:

Space management med Statoil i Norge, Steen & Strøm i Danmark og YLE i Finland som • 

eksempler

Nye arbejdsformer med Slots- og Ejendomsstyrelsen og indretningen af DR Byen som ek-• 

sempler
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6.2 space managemenT

Dette tema indeholder cases om

Statoil, der i flere omgange har benyttet benchmarking med andre virksomhed som led i • 

intern FM udvikling, bl.a.. i forbindelse med udvikling af arealstrategier

Steen & Strøm, der i forbindelse med administration af storcentre arbejder med arealdis-• 

ponering

YLE (finsk radio- og TV-station), der med udgangspunkt i en FM ejendomsstrategi på samme • 

tid konsoliderer sine arealer omkring hovedsædet og medvirker til at gøre lokalområdet til 

en attraktiv højteknologisk bydel.

6.2.1 arealstrategier i statoil Baseret På BenchMarking

Baggrund

Statoil er en multinational olie- og gasvirksomhed med udgangspunkt i en tidligere statsejet 

norsk virksomhed. Igennem en årrække har Statoil arbejdet med at udvikle de interne FM-

funktioner og gøre disse mere effektive og mindre omkostningstunge. 

 

CAse-oBJekt

virksomhed: statoil

land: norge

kernevirksomhed:  udvinding og salg af olie og gas

supportfunktion: intern fM-funktion

tema: Arealanvendelse

emne: space management

Best Practice aspekt: udvikling af arealstrategier på grundlag af målrettede analyser

søgeord:  space Management, arealstrategi, benchmarking, arbejdspladsindret-

ning, intern husleje, ejendomsstrategi, kontorbyggeri

læringsPunkter:

Arealstrategier bør baseres på grundigt kendskab til de aktuelle bygninger og de konkrete behov.•	

der kan opnås meget betydelige arealeffektiviseringer ved ombygninger og nye kontorløsninger, •	

men den konkrete bygningsudformning og oprindelig teknisk infrastruktur kan give væsentlige 

begrænsninger. 

inddragelse af eksterne eksperter med faglig indsigt og erfaringer fra andre virksomheder kan •	

styrke argumentationen i den interne dialog i virksomheden. 

deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med forskningsinstitutioner og konsulentvirksom-•	

heder kan give værdifuld inspiration og medvirke til at opbygge og udvikle stærke faglige kompe-

tencer internt.

fACts oM stAtoil

etableret: 1971

Hjemsted: stavanger

virksomhedsform: Børsnoteret koncern i 2001

geografisk område: repræsenteret i 33 lande med produktion i 15 lande

omsætning: nok 393 mia.

Medarbejdere: 25.644 (31.12.2005), heraf 51% i norge

Web-adresse: www.statoil.com
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I den forbindelse har Statoil foretaget løbende benchmarking med andre virksomheder. Det er 

bl.a. foregået inden for rammerne af Norsk forening for Næringseiendom (NFN), der i en årræk-

ke har gennemført en årlig benchmarking. Derudover har Statoil i to omgange fået gennemført 

særskilte benchmarkingprojekter med deltagelse af andre virksomheder i Norden. Det første 

projekt omfattede evaluering af ejendomsforvaltning generelt og gennemførtes i 1999, mens 

det andet projekt omfattende arealudnyttelse i kontorbygninger og gennemførtes i 2005.

I denne case omtales begge projekter men det primære fokus er på arealudnyttelsen og hvor-

ledes de pågældende projekter har indgået i Statoils arbejde med udvikling og indretning af 

deres kontorbygninger og i formuleringer af strategier i relation til arealudnyttelse.

Kerne og supportkernevirksomhed

Statoil er organiseret som en international industrikoncern med hovedkontor i Stavanger. 

Kernevirksomheden foregår i 5 internationalt dækkende divisioner med hver sit forretnings-

område. Supportfunktioner indgår i enheden koncerntjenester, og herunder findes Facilites 

Management betegnet FAM.

FAM har primært ansvaret for FM i Skandinavien, men i forbindelse med udviklingsprojekter 

i andre lande er FAM normalt også involveret i et vist omfang, men standardiserede løsninger 

kan ikke altid leveres internationalt. FAM ledes af en direktør, og i tilknytning til direktøren 

findes en mindre stabsfunktion omfattende en controller, en ansvarlig for sundhed, miljø og 

sikkerhed samt en HR-funktion. I Stavanger er derudover placeret en central funktion betegnet 

Kompetence og Fælles opgaver (K&F) samt funktionen Drift Stavanger. Organisationen er endvi-

dere opdelt i 3 andre driftsfunktioner med ansvar for henholdsvis regioner i Norge, Skandina-

vien og landanlæg i Norge, jf. nedenstående figur.

Udviklingsprojekter varetages primært af K&F, og de fire driftsfunktioner involverer K&F, når 

nye behov opstår. Hovedsageligt deltager de fagansvarlige i K&F under forstudie, analyse- og 

planlægningsfasen, mens de fagansvarlige i K&F under gennemføringen af projekter deltager i 

en kvalitetssikringsrolle.

kompetencer og 
fælles opgaver
k&f

drift
stavanger

drift
regioner

fAM
direktør + stab

drift
landanlæg

drift
skandinavien

Der er etableret en netværksorganisation på tværs af funktionerne i Skandinavien med en ker-

negruppe på i alt 9 personer med 4 fagansvarlige fra K&F, der driver netværket, og 1 person 

fra hver af driftsfunktionerne Stavanger, Landanlæg og Skandinavien og 2 fra Drift Regioner. 

Dette netværk skal sørge for videreudvikling af fagområdet og kontinuerlig opdateret ”bedste 

praksis”.

I Stavanger har Statoil hovedkontor i området Forus Øst med tilsammen 2.828 arbejdspladser 

(foråret 2005) placeret i ejede bygninger. Derudover har Statoil ca. 2700 kontorarbejdspladser i 

Stavanger-området placeret i en kombination af ejede og lejede bygninger. Uden for Stavanger 

har Statoil 11 kontorsteder i Skandinavien, heraf i København og Stockholm uden for Norge. 

Der har i de senere år været en betydelig vækst i behovet for kontorpladser specielt i Stavanger, 

og der forudses en gennemsnitlig vækst på 3-4% i de kommende år på landsbasis i Norge.
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Benchmarking af ejendomsforvaltning i 1999

Dette projekt omfattede en benchmarking proces med deltagelse af 8 partnere, hvoraf Statoil 

Fellestjenester Eiendom var den eneste norske partner. De øvrige var DR og SAS-Bygningstje-

neste fra Danmark, 2 virksomheder fra Sverige og 3 fra Finland. Projektet gennemførtes med 

Multiconsult AS som rådgiver og omfattede indsamling og bearbejdning af både kvantitative og 

kvalitative data om de enkelte partnere.

Den overordnede konklusion var, at Statoil havde et omkostningsniveau for deres ejendomsfor-

valtning som lå på linje med eller lidt under de mest aktuelle sammenligningspartnere. End-

videre anbefaledes en række forbedringsområder for at videreudvikle ejendomsforvaltningen 

i Statoil. Her skal omtales de to anbefalinger med direkte relation til arealudnyttelse og hvilke 

konsekvenser disse fik i Statoil.

Den ene anbefaling var indførelse af intern husleje af arealer for at bidrage til at synliggøre ud-

gifter til arealbrug. Dette førte til indførelse af intern husleje i Statoil, og udformningen heraf 

sigtede især mod at begrænse overgennemsnitligt stort arealforbrug. Hvis en afdeling ikke bru-

ger mere areal i gennemsnit end forudsat for en standardarbejdsplads, så pålægges afdelingen 

ikke en særlig husleje udover basislejen pr. arbejdsplads, men hvis afdelingen overskrider dette 

areal, så skal afdelingen betale det dobbelte af basislejen pr. m2 som summen af afdelingens 

kontorareal overstiger summen af arealer til standardarbejdspladser. Dette har medført øget 

bevidsthed om arealanvendelsen og til en vis grad motiveret til reduceret arealforbrug.

Den anden anbefaling var reduktion i arealforbruget pr. arbejdsplads, og dette blev foreslået 

opnået først og fremmest ved at udnytte dagens kontorløsninger mere effektivt, herunder at 

man i afdelinger med udstrakt rejsevirksomhed ikke tildeler fast kontorplads til de ansatte. 

Dette princip har man i Statoil betegnet ”overbooking”, da det indebærer, at man kan have 

flere ansatte end kontorpladser. Dette princip var et væsentligt tiltag i en arealstrategi, der blev 

formuleret i 2001, hvor der blev forudsat en udnyttelsesgrad på 0,8 kontorplads pr. kontorbru-

ger for at nå en målsætning om at reducere det daværende gennemsnitlige kontorareal fra i 

gennemsnit 39 m2 til 25 m2 pr. kontorbruger inden år 2010. Dette skulle også ske ved en gradvis 

ombygning af 500 cellekontorer til åbne kontorløsninger årligt.

Denne strategi viste sig efter få år at være urealistisk. Fra 2001-2005 er arealforbruget pr. kon-

torbruger reduceret fra 39 m2 til 34,5 m2. Dersom en overbooking på 20% i gennemsnit for alle 

kontorsteder havde været besluttet og indført, ville arealforbruget pr. kontorbruker i dag vært 

på 27,6 m2, dvs. mindre end 10% fra målsætningen for 2010.  Imidlertid har man undervejs 

indset at overbooking kan medføre uforudsete konsekvenser for organisationen, og man har 

indtil nu ikke fundet det hensigtsmæssigt at iværksætte et sådant tiltag. Alle medarbejdere 

har således fortsat dedikerede arbejdspladser. Kontoranvendelsen og –løsninger er fortsat over-

vejende traditionelle med ca. 78% i cellekontorer, mens 22% er placeret i åbne kontormiljøer. 

Som følge af ny teknologi og ændringsprocesser er der behov og ønsker for nye kontorløsninger, 

som bidrager til øget samarbejde, læring og videndeling, frem for cellekontorer, der stort set er 

tilrettelagt til individuelt arbejde.

fACts oM stAtoils fACilities MAnAgeMent (fAM)

reference: økonomidirektør (Cfo) i koncerntjenester

ledelse: direktør for fAM

geografisk område: Primært skandinavien

kontorejendomme: 220.000 m2 ejede kontorbygninger

kontorarbejdspladser: 8.971 kontorbrugere (31.12.2005)
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Beregningerne der lå til grund for målsætningen om de 25 m2, som blev formuleret i 2001, var 

teoretiske og ikke tilstrækkelig baseret på analyser af eksisterende kontorløs-ninger. Erfarin-

gerne og arealanalyser har vist, at det kun er dele af kontormassen, som er egnet til ombygning 

til åbne løsninger. Det har sammenhæng med de enkelte bygningers geometri og at nødvendig 

opgradering af teknisk infrastruktur samt ventilation og køling i mange tilfælde indebærer 

betydelige omkostninger, hvilket gør nye kontorpladser meget kostbare.

Benchmarking af arealudnyttelse i 2005

Baggrunden for dette projekt var bl.a. et behov for at dokumentere ovenstående erfaringer og 

et ønske om at få nogen udenforstående til at se professionelt på bygningerne i Forus Øst i 

Stavanger. Disse bygninger var for de flestes vedkommende opført i 1970-erne under Statoils 

opbygningsperiode. Der var bl.a. et behov for at foretage en ensartet kategorisering af rum. Pro-

jektet skulle endvidere bidrage til en revidering af arealstrategien fra 2001 baseret på konkrete 

arealanalyser.

Også dette projekt gennemførtes af Multiconsult, men som særlig ekspert havde Multiconsult 

tillige tilknyttet Kirsten Arge, SINTEF (norsk forskningsinstitution), som har gennemført en 

række forskningsprojekter om bygningers tilpasningsevne og arbejdspladsindretning. Ud fra 

nogle kriterier fastlagt af Statoil blev der i samarbejde mellem Multiconsult og Statoil udvalgt 4 

benchmarkingpartnere, hvoraf de 3 var norske, mens den sidste var Novo Nordisk fra Danmark. 

Alle partnerne var kendetegnet ved at være store koncerner med en samlet hovedkontorfunk-

tion, stor grad af ”stationær” virksomhed og erfaringer med ændringsprocesser med hensyn til 

kontorløsninger.

Ved starten af benchmarkingprojektet blev der indgået en skriftlig aftale mellem parterne om, 

at hver part skulle behandle oplysninger fra andre parter fortroligt, og at oplysninger om en 

part alene må kommunikeres uden for benchmarkinggruppen med pågældende parts tilla-

delse. Resultaterne kan derudover videregives af parterne i anonym form uden at oplyse, hvem 

deltagerne i benchmarkingen har været.

Efter at Multiconsult havde indgået de indledende aftaler med hver partner i projektet afholdt 

Statoil og Multiconsult møder med hver part, hvor en detaljeret plan for den videre proces blev 

aftalt. Efterfølgende indsamlede Multiconsult data fra alle partnerne og gennemførte arealana-

lyser af de bygninger, som indgik i benchmarkingen fra de enkelte partnere. 

Som led i arealanalyserne foretog Multiconsult en sortering af rum for alle bygningerne i for-

hold til en nærmere fastlagt kategorisering. Kategoriseringen skete overordnet i følgende 3 

arealkategorier:

Primære arealer• 

Areal til arbejdspladser knyttet til kernevirksomheden, hovedsageligt kontorer i o 

form af cellekontorer og åbne kontorløsninger

Sekundære arealer• 

Areal til støttefunktioner som er tilknyttet en enhed/etage/afdeling, eksempelvis o 

interne møderum, stillerum, kopi/printrum, toiletter, garderober, kaffestationer, 

interne korridorer m.v.

Fælles arealer• 

Arealer som tjener hele virksomheden/bygningen, dvs. tekniske rum, fælles kor-o 

ridorer, elevatorer, foyer, fælles møderum m.v.

Primære og sekundære arealer er de mest sammenlignelige arealer på tværs af forskellige virk-

somheder, mens fælles arealerne kan være meget forskellige af omfang. 
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Hovedresultaterne af benchmarkingen var, at det totale areal lå på 28,0 m2 pr. arbejdsplads i 

gennemsnit. Statoil lå højest med 33,5 m2, mens den laveste var meget ekstrem med kun 11,8 

m2, mens den næstlaveste lå på 24,3 m2. Det primære areal varierede langt mindre fra 9,7 til 

13,2 og et gennemsnit på 11,7 m2. Det sekundære areal var i gennemsnit på 9,5 m2. Fælles area-

let var i gennemsnit på 6,8 m2, men varierede fra 7% til 30% af det totale areal. Statoil havde 

udover det højeste totale areal også det højeste primære areal, og den højeste andel af fælles 

areal.

Benchmarkingen viste endvidere store forskelle mellem de enkelte bygninger og fløje hos hver 

af deltagerne. Der var en klar sammenhæng mellem bygningernes udformning i form af byg-

ningsdybder, bygningsbredder og areal pr. arbejdsplads. Bygningsformen har betydning for om-

fang og placering af cirkulationsareal, hvilket igen giver præmisserne for disponibelt areal til 

arbejdspladser. De lokaler, der giver mulighed for lavest areal pr. arbejdsplads, er kendetegnet 

ved åbne kontorløsninger og en bygningsform, som giver mindst muligt areal til gangzoner.

Udover ovennævnte resultater belyste benchmarkingen tillige omfang af møderum, kantine og 

parkering set i forhold til samlet areal og antal arbejdspladser.

Resultaterne indeholdt i og for sig ikke de store overraskelser for Statoil, men det var værdifuldt 

at få det beskrevet og dokumenteret. For Statoil omfattede projektet arealanalyser af kontorbyg-

ningerne på Forus Øst, men Statoil overvejer at gennemføre tilsvarende arealanalyser af flere 

kontorbygninger.

Ny arealstrategi

I forlængelse af benchmarkingsprojektet har Statoil arbejdet med at formulere en ny 

arealstrategi for kontorbygninger gældende for perioden frem til 2010. Man sigter ikke længere 

på overbooking, idet man mener at det er et virkemiddel, som kan medføre uforudsete kon-

sekvenser for organisationen, og at det derfor kræver en særskilt udredning, inden eventuel 

indførelse. Tværtimod lægges der i strategien op til at etablere ca. 5% overkapacitet på kontor-

arealer for at undgå at skulle igangsætte omfattende flytteprocesser ved den mindste øgning/

ændring i enheders kontorbehov. 

På baggrund af erfaring fra en række interne ombygningsprojekter lægges der op til differen-

tierede dimensioneringstal for forskellige typer af arbejdspladser ved henholdsvis nybyggeri og 

ombygning af eksisterende bygninger. 

I relation til eje eller leje af kontorbygninger går tendensen i Statoil mod øget leje på langtids-

kontrakter. Der sigtes mod at begrænse omfanget af korttidslejemål, idet disse ofte indgås hur-

tigt og har en tendens til at være for dyre og for dårlige. Der anbefales en løsning med ca. 90% i 

ejede eller langtidslejede bygninger (på 10 års kontrakt eller længere) og ca. 10% korttidslejemål 

(1-3 år). Ved langtidsleje bør der stilles samme krav som til ejede bygninger både med hensyn 

til kvalitet og arealforbrug. 

Udover arealstrategien og handlingsplanen for kontorbygninger er Statoil også startet på at 

formulere en egentlig samlet ejendomsstrategi, som skal indeholde strategier for udvikling af 

de enkelte ejendomme og lokaliteter. For hvert geografisk område planlægges en beskrivelse af 

følgende emner:

Udnyttelse/udvikling af grund, baseret på den til enhver tid gældende lokalplan

Trafikplan• 

Parkering• 

Analyse af teknisk infrastruktur• 
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Værdibevarende vedligehold (generelt og 5 års plan)• 

Arealanalyse• 

Udviklingsplaner (1-2 år og 3-5 år)• 

Vidensarbejdspladsen

Statoil FAM K&F har i de sidste 3½ år været ansvarlig for et forskningsprojekt betegnet KUN-

NEarbejdspladsen, som er et led i et større KUNNE-projekt som forskningsinstitutionen SINTEF 

har taget initiativ til. Projektet er støttet af Norges Forskningsråd, og for delprojektet KUNNEar-

bejdspladsen krævede Forskningsrådet, at en virksomhed stod som ansvarlig. På den baggrund 

tog Statoil ejerskabet af projektet, men SINTEF fungerer som projektleder. Delprojektet løber 

over i alt 4 år, og det er støttet af Forskningsrådet svarende til 40% af de samlede omkostninger, 

mens en række virksomheder i varierende omfang har bidraget med resten, i form af kontant 

betaling og egne medarbejderes timeindsats..

Projektet har haft til formål at udvikle en metode til at beskrive og udvikle sammenhænge 

mellem:

Organisering, organisationsudvikling og nye arbejdsformer• 

Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser• 

Moderne informations- og kommunikationsteknologi• 

For Statoil har formålet ligesom for benchmarkingprojekterne i høj grad været at inddrage 

faglig tyngde, som ser på Statoils situation udefra med erfaringer fra andre virksomheder. Pro-

jektet har således involveret en række undersøgelse af udviklingsforløb i Statoil. Dette har bl.a. 

givet mange erfaringer i anvendelse af interviews og spørgeskemaer til at undersøge medarbej-

dernes tilfredshed og vurderinger af procesforløb og løsning. Blandt resultaterne er at 50-80% 

af de adspurgte medarbejdere mener, at videndeling og miljø forbedres med ændring fra cel-

lekontorer til åbne miljøer. Til gengæld er der kritiske kommentarer fra medarbejderne vedrø-

rende støj og forstyrrelser. Når man analyser disse nærmere viser det sig imidlertid, at langt de 

fleste (knap 90%) af disse har relation til medarbejdernes egen adfærd, mens forhold relateret 

til bygningsteknik og udstyr kun nævnes i beskedent omfang. Dette har været en værdifuld 

information i forhold til dialogen med brugerne i nye projekter. 

I de sidste 2 år af projektet har man haft stor fokus på mødepladser, der ses som et af de væsent-

ligste aspekter i relation til vidensarbejdspladser. 

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra Mona Torsvoll, FAM K&F, Statoil ved 

møde den 8. maj 2006 og efterfølgende korrespondance samt nedenstående referencer:

KUNNEprojektet: www.kunne.no 

Multiconsult (2005): Veiledning for registrering af areal. Notat af 15. februar 2005. 

Statoil koncernen: Diverse information på www.statoil.com.



208 6  AreAlAnvendelse

6.2.2 arealDisPonering aF steen & strøMs storcentre 

Baggrund

Steen & Strøm er et norsk baseret selskab, som på det skandinaviske marked ejer, udvikler og/

eller administrerer førende butikscentre i de mest attraktive markedsområder. Et element i 

denne strategi er at udnytte de stordriftsfordele, som kædedrift af centre kan give i et marked, 

der er præget af flere mindre aktører. Målet er, at forbedre konkurrenceevnen gennem en syste-

matisk udvikling af deres nøgleområder – og det kræver viden om andet og mere end økonomi. 

At opbygge den rigtige organisation handler for dem om at skabe optimale forhold for både 

investorer, detailhandel, medarbejdere og forbrugere.

Et centers koncept er ikke en statisk størrelse! Det kan være nødvendigt at justere det hen ad 

vejen for at matche forbrugernes krav, udviklingstendenser i markedet og konkurrencesituatio-

nen. Er der f.eks. tegn på, at forbrugerne i stigende grad spiser frokost ude, er der måske behov 

for nye og flere spisesteder i centret.

Måske har aldersvægtningen forskudt sig markant. De forskellige udviklingstendenser kan be-

tyde at der er brug for at ændre butiksmiks eller tilføje nye etagemeter til centret. Den type 

forandringer analyseres omhyggeligt, før Steen & Strøms udviklingsafdeling sammen med ad-

ministrationschefen sætter udviklingsarbejdet i gang.

En tom mark alene er ikke grund nok til at udvikle et nyt center. Visionen er den afgørende 

drivkraft – godt hjulpet på vej af en utrættelig research.

Trafikanalyse, infrastruktur, forbrugspotentiale, detailhandelsstruktur m.m. er vigtige elemen-

ter, som Steen og Strøm analyserer grundigt. Disse indledende overvejelser udspringer af deres 

erfaringer med Full Service Management i den daglige centerdrift. De ved, hvad der skal til i det 

CAse-oBJekt 

virksomhed:  steen & strøm er et norsk baseret selskab, som på det skandinaviske 

marked ejer, udvikler og/eller administrerer førende butikscentre i de 

mest attraktive markedsområder 

land: danmark

kernevirksomhed:  storcentre

tema: space management 

emne: space management anvendelse ved styringen af storcentre

Best Practice aspekt: Professionel håndtering af elementer for understøttelse af funktionerne i 

storcentre 

søgeord:  space management, storcentre, full service Management,  arealdispo-

nering, partnerskab

læringsPunkter 

i storcentre hænger butikkernes og centres succes uadskilleligt sammen•	

Centermanagement er et partnerskab, der er til eksamen hver dag.•	

Arealdisponering i storcentre forudsætter et grundigt kendskab til forbrugspotentiale detailhan-•	

delsstruktur samt at mand tænker i helheder og sammenhænge

storcentrene er langsigtede investeringer, som skal sikre en blivende værdi for virksomheden, •	

dens partnere blandt detailhandelen og investorerne

samtidig skal man hele tiden have fokus på at skabe forbedringer og et bedre grundlag at agere •	

på.
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lange løb. De strategiske og konceptuelle muligheder i markedet skal være til stede, for at deres 

centerkoncept kan få en central rolle i områdets fremtidige udvikling. For dem er shopping-

centre endvidere langsigtede investeringer, som sikrer en blivende værdi for deres virksomhed, 

deres partnere blandt detailhandlen og investorerne – og i høj grad også for forbrugerne og lo-

kalområdet. Man udvikler for at skabe centre, som man selv vil spille en aktiv rolle i fremover. 

fACts oM steen & strøM AsA

Børsnoteret selskab med en markedsværdi på ca. 2,7 mia. nok.•	

Bogført egenkapital i størrelsesorden 2 mia. nok.•	

resultat i 2003 ca. 269 mio. nok.•	

ejer og/eller administrerer mere end 50 shoppingcentre i norge, sverige og danmark på over •	

sammenlagt 800.000 m² – og med en årsomsætning på ca.30 mia. nok og et årligt antal besø-

gende på 160 millioner.

225 medarbejdere er ansat i koncernen, og det relativt beskedne antal er udtryk for, at store dele •	

af steen & strøms management er outsourcet til specialister – håndplukket til den opgave som 

defineres og kontrolleres af steen & strøm.

danmark:

i danmark er der 60 ansatte og der administreres 16 centre, bl.a. Amagercentret, City 2, glostrup •	

storcenter, Helsingør Bycenter, Herning Centret, Hvidovre stationscenter, kolding storcenter, 

lyngby storcenter, nørrebro Bycenter, slotsarkaderne i Hillerød, Bruun’s galleri og field’s

i alt 1025 butikker og et udlejningsareal på ca. 469.000 m².•	

Forretningskonceptet

Forretningskonceptet for Steen & Strøm er at skabe indkøbs- og oplevelsescentre som i dag, i 

morgen og i fremtiden fremstår som forbrugernes foretrukne indkøbssteder, som detailhand-

lens mest suveræne udstillingsvinduer – og dermed også attraktive for nuværende og poten-

tielle investorer.

Hvad enten man ejer eller er centermanager, er ambitionen den samme: At skabe indkøbscen-

tre med gennemslagskraft og vingefang. Veldefinerede koncepter, der byder gæsterne velkom-

men med åbne arme og en nøje tilrettelagt plan for et vellykket besøg. De er de største i Skandi-

navien og derfor også toneangivende på dette område. Det er man bl.a. fordi de ser vigtigheden 

af at bearbejde alle de signaler, som har indflydelse på det, man laver.

God management er med til at sikre et godt salg. Butikkernes og centrets succes hænger så nøje 

sammen, at det er umuligt at skille dem ad. Derfor ser man centermanagement som et partner-

skab, der er til eksamen hver dag i åbningstiden.

Når de påtager sig opgaven som center manager, forpligter de sig i rollen som den samlede og 

koordinerende faktor. Man skal forholde sig dynamisk til butikkernes udviklingsmuligheder, 

til den helhed de indgår i – og til alle de ydelser, der skal til for at skabe et veldrevent center. Det 

kræver at man dels tænker i helheder og sammenhænge – dels mestrer alle de nøgleområder 

inden for Full Service Management, der får puslespillet til at gå op.

Organisering og opgaver

Centeradministrationens tekniske afdeling vurderer samtlige tekniske installationer, analyse-

rer de tekniske behov, krav til funktionalitet, kvalitet osv. På den baggrund udarbejdes hand-

lingsplaner, der sikrer, at de tekniske løsninger er fremtidssikret – så pengene bruges på den 

rigtige løsning, der også holder i morgen. 
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Overholdelse af kvalitetsstandarder for alle tekniske installationer er også afdelingens ansvar. 

Her er visionen at lade en stor del af vedligeholdsmanualer, rutiner for eftersyn og kontrol m.m. 

foregå via internettet for at sikre tilgængelighed og effektiv styring.

Man har arbejdet med space management de sidste par år. Dette er baseret på anvendelse af 

driftsprogrammet CoreFM (se afsnit 7.2.1). Når arbejdet med digitalisering og opmåling er gen-

nemført med alle data (forventet i løbet af 2006), har man startgrundlaget for udbredelsen af 

de øvrige moduler, der tilsammen udgør det samlede driftsværktøj. Først når dette arbejde er 

udført starter implementeringen i organisationen decentralt og centralt. 

Driftsorganisationen er under stadig tilpasning og aktuelt udvides denne til udover den tekni-

ske drift og projektledelsen af større og mindre projekter også at omfatte projektrealisering på 

større udviklingsprojekter.

I forbindelse med gennemførelsen af projekter benyttes den fælles skandinaviske projekthånd-

bog, der er opdelt i konceptudvikling, udleje og byggeri.

Indkøb af ekstern bistand foretages indenfor følgende områder: arkitekt, ingeniør, energi, tra-

fik, brand, ITV, datanetværk m.v. 

Man har selv el-autorisation og tilstræber et fagligt miljø med følgende hovedområder, overordne-

de driftsforhold, daglige driftsforhold, el-autorisation og udvikling af nye afregningsprincipper.

Den økonomiske og juridiske afdeling i Steen & Strøm har til opgave at sikre en præcis behand-

ling af alle aftaler med lejerne. Her formuleres lejekontrakter, som samles i et aftaledokument 

med korrekte tegnings-materialer af lejemål og de nyeste markedsdata på samtlige centre. Tyde-

lige aftaler, klare retningslinier og veldefinerede lejekontrakter er væsentlige forudsætninger 

for et godt, konstruktivt samarbejde mellem lejere, centerforening, administration og ejere.

En af de ydelser, som Steen & Strøm stiller til rådighed for lejerne, er kvalificeret viden. Løbende 

informationer om centret og dets kunder, baseret på analyser om markedet, kundetællinger 

og omsætningstal fra alle centrets butikker. Denne ”vidensdeling” er med til at styrke centrets 

beredskab og dialogen mellem den enkelte butiksejer, centerforeningen og centeradministra-

tionen.

Driftschefen er centrets vicevært og håndværker med ansvar for den daglige centerdrift som 

beskrevet i en række driftsmanualer. Heri er de kvalitetsstandarder formuleret, som centrets 

administrationschef, centerforeningen og lejerne er blevet enige om for alt vedligeholdsarbejde 

– dvs. rengøring og renovation, tilsyn og kontrol med gulve og måtter, med elevatorer, ventila-

tion og andre tekniske installationer. Alle indkøb, der vedrører drift, foretages centralt i Steen 

& Strøm for at opnå storkøbsfordele.

For en administrationschef er den daglige centeradministration andet og mere end ”tørt” kon-

torarbejde. Det er at indtage en meget aktiv og markedsorienteret rolle, at påtage sig et profes-

sionelt ledelsesansvar med besluttende myndighed – og være synlig i hele det team, der hver 

dag sørger for et velfungerende center.

Synlighed er bl.a. at koncentrere sig om nøgleområder på en omkostningsbevidst måde. Bruges 

ressourcerne rigtigt? Kan det gøres mere effektivt? Synlighed er også at gennemføre justeringer 

i center konceptet på en smidig og kompetent måde, når behov og krav skifter – eller der sker 

uventede ting i omverdenen, der kræver en reaktion. Dette beredskab er nødvendigt for at kun-

ne handle professionelt, målrettet og hurtigt. Succeskriteriet for en velfungerende centeradmi-
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nistration er, at den i et tæt parløb med butikkerne sikrer, at centret til stadighed markerer sig 

flot på den aktuelle shoppingscene.

Metode ved mindre ombygninger i eksisterende centre

Ved afholdelse af det sidste møde med den potentielle lejer inddrages den udpegede projekt-

leder (fra teknisk afdeling) hvor indretningen af det nye lejemål og forudsætningerne for leje-

målets overdragelse drøftes, herunder lejemålets geografiske omfang (lejemålstegning) samt 

omfang af teknisk og bygningsmæssigt arbejde, med udgangspunkt i overdragelsesbilaget til 

lejekontrakten. Tidsplan for projektet udarbejdes og det afklares hvem lejers ansvarlige person 

er for den respektive indretning.

For investeringsstørrelser i intervallet 2,0-3,0 mill. ser tidslinien således ud: 2 uger til fastlæg-

gelse af prisgrundlag, herefter2 uger til prisindhentning og 8-12 uger til gennemførelse af pro-

jektet. Parallelt med dette er der 4-6 ugers myndighedsbehandling.

Ovenstående skal tolkes som en generel retningslinie, og der kan i enkeltstående tilfælde afta-

les variationer, men dog ikke uden, at det er drøftet med den enkelte projektleder. Projekter 

udover de angivne intervaller drøftes særskilt.

Beslutningsproduktet der indstilles til godkendelse, består af følgende, sammenfatning af hele 

produktet, budget, oversigt over arealdisponering, markedsanalyse, udbudsmaterialet der afgi-

ves tilbud på, købstilbud samt tekniske og økonomiske vurderinger.

Tilrettelæggelse af større projekter foregår i et forum hvor der er deltagelse af den respektive 

administrationschef, marketingsafdeling, teknisk afdeling, regnskabsafdeling samt jura.

Metode ved større ombygningsprojekter

Inden en større investering sættes i værk, investering i et opdateringsprojekt, analyseres det 

nøje hvilke områder der skal prioriteres. Når de enkelte elementer er belyst foretages der en 

verbal formulering på de enkelte områder; resultatet er en målsætning for elementet da det 

erfaringsmæssigt er vigtigt at have en målsætning at styre efter i detailprojekteringen således, 

at fokus kan fastholdes i projekteringsfasen.

Når et center skal igennem en moderniseringsproces kigges der ligeledes på centrets butiksmiks 

og hvilken målgruppe centret henvender sig til. Eksisterende koncepter placeres i diagrammer 

og der indsættes nye koncepter der ønskes tilført og ud fra disse sammenstillinger fastlægges 

centrets fremtidige butiksmiks samt hvilken målgruppe man ønsker at henvende sig til.

Det efterfølgende diagram udtrykker hvilke koncepter der er i centret samt hvilke koncepter 

som man ønsker tilført. De supplerende koncepter er vist med sort skrift.

Nedenfor følger et eksempel på hvorledes der verbalt arbejdes med de enkelte elementer; re-

sultatet er en belysning af de enkelte problemstillinger samt målsætninger på hvordan man 

ønsker det enkelte element udført.

Eksempel på revitalisering af center – City 2:

Projektets overordnede mål:

Genskabe City 2’s storhed og position i det regionale konkurrencebillede, gennem et unikt • 

og opdateret miljø, butiksmiks og infrastruktur.

Sikre bedre udnyttelse af hele centrets format gennem at ”vende” nuværende rød/blå tvær-• 

gående akse til en akse i hele centrets længderetning. 

Mindre projekter

Større projekter
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Det eksterne miljø har lav synlighed fra Hveen Boulevard og der er et lavt detailhandelssignal i 

facadeforløb samt ustruktureret skiltning ud mod Hveen Boulevard.

Gult område (området til venstre på tegningen) har lav kundestrøm og dermed lav attraktivitet. 

Magasin lukkede 4. juni 2005. Torvet skal have styrket profil og mere effektiv integrering med kun-

destrømmen fra den øvrige del af centret. Kvickly xtra skal revurdere koncept, størrelse m.m.

Vedrørende det interne miljø, er der problemer med dunkelt/mørkt rum, identiske facadefor-

løb samt behov for ”non-commercial areas”.

Aktuelt ledes man automatisk mod blå eller rød indgang, da disse to tilkørsler er de første man 

møder, og der ingen synlig henvisning til gul indgang.

Med målsætningen om at gøre Gul indgang til et naturligt valg, når man ankommer til City 2, 

bliver de absolutte nøgleord; tilgængelighed og transparens. En ændret opbygning af de trafi-

kale forhold, skal understøtte denne målsætning med en klar og synlig skiltning der naturligt 

vil guide kunden i den nye trafikale infrastruktur omkring centret. I forbindelse med centrets 

arealudvidelse, vil der skulle etableres ca. 500 nye p-pladser.

Området omkring Gul indgang skal have en magnetisk effekt på kunderne; det skal være en 

meget klar destination i sig selv. Oplevelsen vil opstå i kraft af nye torvedannelser, rundgange 

og ikke mindst udbuddet af større og mindre lejemål til såvel attraktive butikker samt kunde-

strøms skabende serviceelementer. Området skal udtrykke stor aktivitet og kvalitet.

Udbygninger på nord og syd siden af centret – i form af “big boxes” – skal udgøre centrets 

udstillingsvindue mod omverdenen. Signalet fra udbygningerne skal være et mere åbent og 

integreret City 2 og et meget stort velkommen til den kørende trafik.

Målet er lyse og åbne miljøer med vægt på kvalitet samt balance imellem det maskuline og 

feminine udtryk, der samtidig understøtter centrets overordnede profil.

ekseMPel På Profilerings- og udviklingsModel for City 2 (stAtus år 2005)

Infrastruktur, eksiste-

rende forhold

Målsætninger, infra-

struktur

Herremode
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Høj

Mellem
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stil
(Profil)

Plan 4

Plan 3
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ikke mode orienteret 
beklædning
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Kilder og referencer 

Samtale med Teknisk chef Finn Chabert og ingeniør Anders Hammer d. 9.6.2006

Informationer fra web-side: www.steenstrom.no

Udleveret notat fra Finn Chabert om ændringer i organisation og beskrivelse af ansvarsområ-

der.

Indlæg af Finn Chabert på Teknologisk Instituts uddannelse i FM, Dragsholm Slot d. 8. novem-

ber 2005.
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6.2.3 ny ejenDoMsstrategi og ForBeDring aF lokaloMråDet For yle

Baggrund

YLE er en medievirksomhed, der producerer public service radio/TV. Virksomheden blev etab-

leret som en statsejet radiostation i 1926 og havde i begyndelsen monopol på national radio og 

TV i Finland, men i de sidste 50 år har YLE opereret på et konkurrencepræget medie marked. 

YLE ledes af et Administrativt Råd med 21 medlemmer udvalgt af det finske parlament. Finan-

sieringen er hovedsageligt baseret på licensbidrag (90%). YLE sender både på finsk og svensk.

Som radio/TV virksomheder i andre lande er YLE i gang med en proces med at ændre fra analog 

til digital teknologi både i den eksterne distribution til kunderne og i den interne produkti-

onsproces. Som det første europæiske land vil Finlands distribution være digital pr. 31. august 

2007. YLE’s indkomst er imidlertid stagneret i de seneste år, og behovet for ny investering i di-

gital teknologi har sat YLE’s økonomi under alvorligt pres. En af konsekvenserne har været en 

reduktion i den faste stab med 10% fra 3.941 til 3.517 i 5-års perioden fra 2000 til 2005.

En anden reaktion fra YLE’s bestyrelse har været at formulere en ny virksomhedsstrategi kaldet 

YLE 2010 i foråret 2006. Dette indebærer, at YLE skal ændres til en ny multi-media organisation 

med en fuldstændig digital produktionsproces. I relation til dette har Facilities Services enhe-

den udviklet nye strategier med hensyn til at optimere ejendomsporteføljen. Denne case vil 

skitsere situationen i relation til YLE’s faciliteter og de nye strategier i forhold til ejendomme.

CAse-oBJekt

virksomhed: yle

land: finland

kernevirksomhed: Public service radio/tv

sopportvirksomhed: intern facilities service

tema: Arealanvendelse

emne: space manamgement

Best practice aspekt: optimering af ejendomsportefølje 

søgeord: ejendomsstrategi, radio/tv-byggeri, ejendomsudvikling, byudvikling

læringsPunkter: 

kombinationen af fælles udvikling af ejendomne og byplanlægningsproces kan resultere i reduce-•	

rede driftsomkostninger og et forbedret lokalt miljø

et forbedret lokalt miljø kan gøre området mere attraktivt for potentielle arbejdsgivere og samar-•	

bejdspartnere i kernevirksomheden

Placering af konkurrenter på det samme område ses ikke som en trussel, men som en mulighed, •	

der kan have gensidige fordele for kernevirksomheden, for eksempel i relation til leje af kapacitet 

og ressourcer mellem virksomhederne

fACts oM yle

national tv: 2 analoge og 5 digitale kanaler

national radio: 6 kanaler eller services

regional service: 20 radio services og 8 tv nyhedsservices

Andre services: teletekst, internet, mobilservices m.v.

Markedsandele: eur 359 millioner (2004)

Personale: 3.600 på fast kontrakt og 4.000 årsværk (ultimo 2004)

Hjemmeside: www.yle.fi
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Kerne- og supportvirksomhed

YLE’s organisation er ledet af en generaldirektør og en bestyrelse udpeget af det Administrative 

Råd. Organisationen er opdelt i 3 afdelinger, den centrale ledelse med 4 enheder og strategiske 

projekter som vist i nedenstående diagram.
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Afdelingerne tager hånd om kernevirksomheden med produktion, redigering og distribuering 

af YLE’s radio/TV produktion, mens supportfunktioner er en del af den centrale ledelse. Den 

faste stab i administration og support var på 716 personer i 2005 svarende til 20% af den totale 

stab på 3.517, men i år 2000 var den samme ratio 29%. YLE har nået sit mål med, at maksimum 

20% af de totale udgifter går til supportfunktioner. YLE arbejder på at udvikle virksomheds- og 

ledelsesmodeller til kunne indgå partnerskaber med private service firmaer om at levere sup-

port til YLE.

Facilities Services (FS)

Facilities Services (FS) er placeret under Corporate Finance, Logistics and Properties ledet af en 

Corporate Finance Officer (CFO). FS ledes af en ejendomschef, og organisationen er opdelt i 6 

ansvarsområder med en leder for hver som vist i diagrammet nedenfor. Det interne personale, 

udover ledelsen, består af 60 personer i alt. 
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udviklingschef receptionistersecurity

ejendomschef

orgAnisAtion of fACilities serviCes

intern service Personalevvs

Bygningsudvikling el

YLE’s faciliteter er spredt ud over Finland. De fleste af de ejede lokaliteter på 250.000 m2 er pla-

ceret i Helsingfors og hovedsageligt i området Pasila (75%) tre kilometer nord for Helsingfors’s 

centrum. Den nyeste udbygning var en udvidelse opført omkring 1990, og antallet af ejede 

lokaliteter har næsten været det samme siden da. Dog er YLE involveret som ejer af 25% af en 

ny koncertsal, der bygges i øjeblikket i Helsingfors, og som bl.a. vil blive brugt af YLE’s symfo-

niorkester.

De lejede lokaliteter er blevet reduceret med omkring 10% i løbet af de sidste 5 år og har nu en 

total størrelse på 25.000 m2 fordelt på 25 forskellige kontrakter.

FS er ansvarlig for de følgende services i alle YLE’s lokaliteter:

Bygningsvedligehold• 

Vedligehold af tekniske systemer• 

Rengøring• 

Vedligehold af udendørs arealer• 

Affaldshåndtering• 

Sikkerhed, receptionister• 

Restauranter• 

Møde service• 

Post services• 

Logistik services• 

Telefon services• 

Inventar, flytte- og planlægningsservices• 

Det årlige budget til bygningsdrift er Eur 14 millioner svarende til 4% af YLE’s totale omsæt-

ning, mens investeringerne varierer mellem Eur 6-10 millioner. De totale årlige omkostninger 

for faciliteter inklusive relaterede services og afskrivning beløber sig til Eur 26 millioner sva-

rende til 7% af YLE’s totale omsætning.

FS’s personale er blevet reduceret kraftigt ved outsourcing i de senere år, og halvdelen af det nu-

værende personale består af 30 receptionister, men denne funktion er i øjeblikket ved at blive 

outsourcet. 25 af det resterende personale arbejder med teknisk bygningsdrift i faciliteterne 

rundt om i Finland.
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fACts oM fACilities serviCes (fs)

Placering i organisationen: den centrale ledelse

organisationsenhed: del af Corporate finance, logistics and Properties

reference: Corporate finance officer (Cfo)

ledelse: ejendomschef og 6 ledere

Personale: 60 med fast kontrakt, udover ledelsen

ejede lokaliteter: 250.000 m2

lejede lokaliteter: 25.000 m2 og 25 kontrakter

Ny strategi for ejendomme og udviklingsplaner

YLE har den generelle politik, at de kan eje, men det er ikke nødvendigt at eje deres egne loka-

liteter. I 2002 var der en beslutning om at sigte mod at arrangere sale and lease-back af nogle 

af YLE’s mere generelt anvendelige bygninger. Dette har ikke fundet sted endnu, p.gr.a. at mar-

kedssituationen endnu ikke har været tilstrækkelig attraktiv, men dette forventes at ændre sig. 

To regionale radiostudier på 600-800 m2 uden for Helsingfors forventes solgt og tilbageleaset 

med en 10-15 års kontrakt de kommende år. 

De væsentligste drivkræfter bag den ny strategi for fast ejendom er:

Den nye virksomhedsstrategi, YLE 2010• 

Økonomisk pres• 

Digitalisering• 

Nye metoder og implementeringer, nye måder at agere!• 

Effektiv anvendelse af ejendomme• 

Pasila’s byplanlægningsproces• 

Forum Virium (se tekstboks)• 

I Pasila ejer YLE’s pensionsfond grunden, hvor YLE’s bygninger er placeret, inklusiv noget om-

liggende jord. Pensionsfonden vil gerne sælge noget af jorden, og som del af ejendomsstrate-

gien har YLE arbejdet sammen med et arkitektfirma og de lokale planlægningsmyndigheder for 

at udvikle en overordnet plan for området.

Pasila er et gammelt arbejderklassekvarter domineret af jernbaner, og YLE er en af de største 

lokale arbejdsgivere. Byudviklingsplanen sigter på at gøre Pasila til et teknologisk centrum og 

det næstvigtigste aktivitetscenter i Helsingfors. For YLE handler planen om konsolidering af 

deres arealer i færre bygninger, salg af nogle bygninger og udlejning af andre for stadig at have 

mulighed for udvidelser af YLE. 

Dele af jorden er blevet solgt til opførelsen af en ny bygning til Forum Virium, som er en gruppe, 

der udvikler nye kundedrevne digitale services og indhold. Blandt andelshaverne i Forum Vi-

rium er YLE, Nokia, og City of Helsinki. En af virksomhederne, der lejer lokaler i Forum Virum 

er MTV3, som er en direkte konkurrent til YLE’s TV. Dette kan imidlertid have gensidige fordele, 

foruM viriuM Helsingfors

forum virium er et samarbejde, der fokuserer på udvikling af nye kundedrevne digitale services og 

indhold. forum virium blev grundlagt på initiativ af mange signifikante deltagere i den digitale service 

sektor i finland: digita, elisa, nokia, teliasonera, finnish road entreprise, tietoenator, veikkaus, WM-

data, yit-group og yle. den offentlige sektor er repræsenteret af City of Helsinki, sitrA (den finske 

nationalfond for forskning og udvikling) og vtt (det tekniske forskningscenter i finland). forum vi-

rium’s rolle er at agere som den neutrale mægler mellem partnerne.
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for eksempel ved at man lejer produktionskapacitet og ressourcer af hinanden. Desuden vil Fo-

rum Virium hjælpe til med at gøre Pasila området attraktivt for medie folk i almindelighed og 

samarbejde mellem high-tech virksomheder, som YLE anses for kunne drage nytte af. 

Det næste skridt i udviklingsstrategien er at definere en arbejdspladsstrategi i relation til den 

kommende multi-media organisation og den fuldstændigt digitale produktionsproces. Dette 

vil indebære en gennemgribende forandringsproces. En spørgeskemaundersøgelse blandt per-

sonalet i YLE udført i 2004 viste, at 48% af medarbejderne foretrak et individuelt kontor frem 

for et åbent kontor. Dette indikerer, at processen med arbejdspladsudvikling skal være nøje 

planlagt for at overvinde modstand fra personalet. YLE har udført en række testprojekter med 

nye måder at arbejde på og nye planlægningsprincipper. Dette har tydeligt vist, at de grupper af 

personale, der var bedst forberedt på ændringer, er de unge og dem, der arbejder i den svensk-

sprogede radio/TV division. Et pilotprojekt planlægges for arbejdspladserne i Tampere, hvor 

YLE også har TV-produktion. 

Den generelle konsekvens af ejendomsstrategien forventes at blive en omfattende reduktion 

af antallet af ejede lokaliteter og også en vis reduktion i antallet af lejede lokaliteter. Dette vil 

medføre langsigtede omkostningsreduktioner, men på samme tid forventes udviklingen at gøre 

det lokale område i Pasila mere attraktivt og arbejdsmiljøet i YLE’s lokaliteter mere effektive og 

tilfredsstillende. 

Kilder og referencer:

Casebeskrivelsen er baseret på informationer indhentet på et møde d. 3. april 2006 med Direk-

tøren for fast ejendom Kari Haapamäki og udviklingsdirektøren Sirpa Kokki fra YLE og Suvi 

Nenonen fra Helsingfors’s Teknologiske Universitet samt senere korrespondance så vel som ne-

denstående referencer:

Forum Virium Helsinki: www.forumvirium.fi

Lindholm, Anna-Liisa & Nenonen, Suvi (2005): Integrated Workplace Strategies – Maximum Value for 

the Core Business. Proceedings from EFMC 2006 Conference in Frankfurt 19.-21. April 2005.

Pasila’s byplanlægningsprojekt: www.hel.fi

YLE (2004a): Bokslut 04.YLE Informationen. Marts 2005

YLE (2004b): Publikberättelse 04.YLE Informationen. Marts 2005

YLE (2004c): Årsberättelse 04. YLE Informationen. Marts 2005



220 6  AreAlAnvendelse

6.3 nye arbejdsformer

Dette tema indeholder cases om

Slots- og Ejendomsstyrelsen, der både har været en af pionererne med indførelse af nye • 

arbejdsformer i egen organisation og som rådgiver med at modernisere indretningen af 

kontormiljøer og arbejdspladser inden for den danske statsadministration.

DR, der som led i etableringen af det nye mediehus DR Byen, tillige har gennemført omfat-• 

tende ændringer i teknologi, organisation og arbejdsprocesser

6.3.1 slots- og ejenDoMsstyrelsen uDvikler FreMtiDens kontor

Baggrund

I afsnit 4.2.1 omtales Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) under temaet statslige ejendomsstrate-

gier. I dette afsnit fokuseres på SES’s indsats med at modernisere indretningen af kontormiljøer 

og arbejdspladser inden for den statslige administration. SES har været blandt pionererne in-

den for udvikling af nye former for kontorindretning i Danmark.

Dette er sket i en proces, hvor SES har arbejdet innovativt med at indføre nye arbejdsformer i 

egen organisation sideløbende med, at SES er blevet primus motor i en generel modernisering 

af kontormiljøerne inden for den danske statsadministration. Med henblik på at underbygge 

rollen som statens kompetencecenter inden for kontorindretning har SES i 2005 gennemført en 

konkurrence om fremtidens kontor.

CAse-oBJekt

virksomhed: slots- og ejendomsstyrelsen (ses)

land: danmark

kernevirksomhed:  den danske statsadministration

supportfunktion: statslig ejendomsvirksomhed

tema: Arealanvendelse

emne: nye arbejdsformer

Best Practice aspekt: innovativ kontorindretning

søgeord:  nye arbejdsformer, arbejdspladsindretning, kontorbyggeri, fremtidens 

kontor 

læringsPunkter:

Aktivitetsbaserede kontormiljøer har store fordele ved at understøtte videndeling og tværgående •	

samarbejde 

Aktivitetsbaserede kontormiljøer skal til stadighed være under forvandling og i overensstemmel-•	

se med de aktuelle behov, så de ikke skaber barrierer for organisationen men fortsat understøtter 

dens effektivitet og udvikling.

lederne bliver meget mere synlige i aktivitetsbaserede kontormiljøer og skal hele tiden være •	

”på”, samtidig med at de traditionelle statussymboler er væk

inddragelse af medarbejderne i planlægningsprocessen har stor betydning for tilfredsheden med •	

resultatet

livsfasetænkning bliver fremover et væsentligt element i at rekruttere og fastholde de bedste •	

medarbejdere
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I denne case beskrives den udviklingsproces som SES’s egen kontorindretning har gennemgået 

over en årrække og de erfaringer dette har givet. Endvidere omtales SES’s aktiviteter som råd-

giver og facilitator i forbindelse med ændringer i kontorindretning og arbejdsformer i andre 

statslige enheder med et projekt for Patent- og Varemærkestyrelsen som konkret eksempel. Der 

afsluttes med en kort omtale af hovedresultater fra konkurrencen om fremtidens kontor.

Udviklingen i SES’s kontorløsninger

I sidste halvdel af 1990-erne begyndte SES en udviklingsproces med at forny kontorindretnin-

gen. Dette skete dels som led i en generel international udvikling i mange virksomheder dels 

som følge af konkrete ændringer i den måde, som både Slots- og Ejendomsstyrelsen selv og an-

dre statslige organisationer arbejder. Det drejede sig om øget behov for intern kommunikation 

og videndeling samt øget omfang af tværgående samarbejde bl.a. i form af projektarbejde. 

Reduktion af udgifterne til lokaler spillede også ind, men det var tillige vigtigt at skabe et nyt 

image og en ny kultur inden for den statslige administration. Hensynet til at kunne tiltrække 

medarbejdere i takt med faldende årgange havde også betydning med vægt på at skabe attrak-

tive arbejdsmiljøer, ligesom mulighederne for hjemmearbejde også satte nye vilkår og mulighe-

der. Udviklingen af informationsteknologi med øget omfang af viden-arbejde og anvendelse af 

mobile IKT-værktøjer var blandt de væsentligste drivkræfter bag disse ændringer.

I udviklingsprocessen arbejdede SES tæt sammen med eksterne rådgivere med særlige erfa-

ringer. Det gjaldt ikke mindst John Worthington fra den internationale arkitekt- og planlæg-

ningsvirksomhed DEGW med hovedsæde i London, som har været et af de internationalt to-

neangivende virksomheder i udbredelsen af konceptet ”New Ways of Working”, som på dansk 

kan betegnes ”nye arbejdsformer”. DEGW har bl.a. samarbejdet med det danske arkitektfirma 

PLH arkitekter, som ligeledes har været rådgiver for SES i forbindelse med indretning af deres 

kontormiljø.

En af de metoder, som SES benyttede i analysen af det daværende kontormiljø i styrelsen, var 

med inspiration fra DEGW at registrere den aktuelle udnyttelse af kontorerne, som primært 

bestod af enkeltmandskontorer. Man registrerede 3 gange om dagen i en periode i 1998, og 

man nåede frem til, at ud af de 102 medarbejdere var der maximalt 80 til stede samtidig, at der 

som minimum var 54 medarbejdere til stede, og der var gennemsnitlig 64 til stede. Omregnet 

til areal pr. tilstedeværende medarbejder svarede dette til et gennemsnit på 60 m2 med en va-

riation fra 48 til 70 m2. 

Ved efterfølgende målinger gik man over til at registrere 4 gange dagligt og man differentierede 

efter hvor mange medarbejdere, der var ved egen arbejdsplads, og hvor mange medarbejdere 

og gæster, der var andre steder i bygningen. Man nåede ud fra målingerne af udnyttelsesgraden 

frem til, at godt 40% af medarbejderne havde behov for en fast arbejdsplads, mens de reste-

rende knap 60% mere hensigtsmæssigt kunne dele arbejdspladser. SES har ligeledes benyttet 

elektroniske spørgeskemaer og interviews til kortlægning af arbejdsprocesser. 

fACts oM slots- og eJendoMsstyrelsen (ses)

reference: styrelse under finansministeriet 

kontorejendomme: 700.000 m2 til en værdi af 6 mia. kr.

kontorlejemål: 480.000 m2

slotte: 300.000 m2

Parker og haver: 500 ha

Web-adresse: www.ses.dk
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I forlængelse af analysen gennemførte SES et pilotprojekt, hvor man byggede om og indrettede 

storrumskontorer disponeret med en række aktivitetsbaserede områder på 2 etager i den ældre 

ejendom i Løngangstræde, hvor SES har kontorer. Områderne omfattede arbejdspladser, stille-

områder, projektområder, formelle og uformelle mødeområder samt områder for serviceteams, 

informationscenter og ”touch down” (små disponible arbejdspladser, hvor medarbejdere på 

vej mellem forskellige lokaliteter kan sætte sig for at arbejde i et kort tidsrum, f.eks. checke 

e-mails). 

Idéen med denne såkaldt aktivitetsbaserede arbejdsplads er, at den enkelte medarbejder vælger 

at benytte den arbejdsplads, der bedst understøtter den pågældendes aktuelle arbejdsopgave. 

Dette stiller naturligvis krav til, at medarbejderne kan arbejde med de IKT-værktøjer, der er ved 

de forskellige arbejdspladser/aktivitetsområder, eller selv medbringer mobile IKT-værktøjer. I 

SES fik medarbejderne trådløse telefoner og alle PC’ere var standardopsatte, så alle medarbej-

dere kunne logge sig ind på hvilken som helst PC. Desuden fik hver medarbejder tildelt et reol-

modul på 70 x 70 cm til at opbevare de vigtigste personlige mapper og papirer.

Efter nyindretningen kunne man i 2000 konstatere, at man til ca. 45 medarbejdere havde rådig-

hed over 1.595 m2 med 39 arbejdspladser og i gennemsnit 35,4 m2 pr. person. Der var imidlertid 

plads til en mere intensiv udnyttelse med op til 60 medarbejdere med 52 arbejdspladser på 

samme areal svarende til 26,5 m2 pr. person. Der var tale om et vidtgående eksperiment, hvor 

ingen medarbejdere på de 2 etager havde faste arbejdspladser. Det gjaldt også for styrelsens 

direktion, som var placeret på pågældende etager. Man ønskede at opnå fleksibilitet på arbejds-

pladsen – både fysisk og mentalt – i form af veludnyttede kvadratmetre og omstillingsparate 

medarbejdere. 

Selv om man gennemførte en grundig forberedelse med involvering af medarbejderne, var le-

delsen i SES klar over, at det for nogle medarbejdere til tider ville føles uhensigtsmæssigt ikke 

at have fast arbejdsplads. Man planlagde derfor fra starten af, at der skulle foretages opfølgning 

med evalueringer og nødvendige justeringer. En første evaluering i 2000 førte til at man ind-

førte baser, så grupper af medarbejdere med beslægtede arbejdsfelter fik et tilhørsforhold til et 

bestemt område med et antal arbejdspladser til deling. En af baserne var en chefbase, hvor SES’s 

ledende medarbejdere hørte til. 

Ved en evaluering i 2001 angav 90% af medarbejderne, at det aktivitetsbaserede miljø var en 

gevinst for SES. Det nye arbejdsmiljø havde især styrket det tværgående samarbejde mellem 

enheder, opbygning og deling af viden samt kontakten mellem kolleger. Der var generel til-

fredshed med baserne, som fungerede godt som fundament for fælles faglighed. Dog havde 

medarbejderne ønske om at have deres chef placeret i nærheden medarbejderbaserne, mens 

cheferne foretrak at være placeret i chefbasen, som havde ført til bedre samarbejde mellem 

cheferne og mere effektiv tværgående koordinering. Medarbejderne oplevede, at det var blevet 

sværere at planlægge sin arbejdsdag, idet man var tilgængelig for alle, og det hele gik meget 

hurtigere. Nogle oplevede, at de havde tabt faglighed, og andre mente, at produktiviteten i den 

individuelle opgaveløsning var faldet. Imidlertid var produktiviteten i den fælles opgaveløsning 

forøget.

En af de vigtigste erfaringer fra SES er, at det aktivitetsbaserede kontormiljø er noget der hele 

tiden er under forvandling. Fleksibiliteten giver mulighederne for at der løbende kan ske til-

pasning til ændrede behov. Det er dog tillige vigtigt med en løbende ledelsesmæssig opmærk-

somhed på, at kontormiljøet til stadighed er i overensstemmelse med de aktuelle behov, så det 

ikke ”gror til” og skaber barrierer for organisationen men fortsat understøtter dens effektivitet 

og udvikling. Samtidig er det i det aktivitetsbaserede miljø ikke som i det traditionelle kontor-

miljø muligt at skjule sig i sit eget kontor. Det har måske i særlig grad betydning for lederne, 

Evaluering

Pilotprojekt
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der bliver meget mere synlige og skal være parat til hele tiden at være ”på”, samtidig med at de 

traditionelle statussymboler er væk. 

Efter at eksperimentet på de 2 etager var blevet evalueret gennemførte SES en ombygning af 

hele ejendommen i Løngangstræde. 

Projekt for Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) er en særlig type offentlig virksomhed, der er præget af 

en høj grad af teknisk indsigt og specialiseret arbejdskraft, og styrelsen behandler materiale 

underlagt fortrolighed. Samtidig er PVS inde i en omstillingsproces fra en klassisk myndighed, 

der registrerer og træffer afgørelser, til at være en moderne offentlig servicevirksomhed, hvor 

interaktion med brugerne er vigtigere end de traditionelle myndighedsopgaver. Det har fordret 

en ny arbejdsmåde, hvor man lægger vægt på videndeling, samarbejde og udnyttelse af kompe-

tencer på tværs af organisationen. 

Samtidig har digitaliseringen af de store mængder af tidligere papirbåren dokumentation ført 

til, at de omfattende fysiske arkiver i nærheden af arbejdspladserne er blevet overflødige. Det 

har givet muligheder for betydelige arealbesparelser og muligheder for at indrette sig langt 

mere fleksibelt. Overgangen til den digitale arbejdsform har medført, at man har kunnet und-

være 25 hyldekilometer arkiv med 150.000 tons papir.

På den baggrund overvejede PVS’s ledelse at opsige deres lejemål i en kontorbygning fra 

1980-erne i Taastrup. Bygningen var oprindelig bygget til PVS og udformet som en 18 m dyb 

dobbeltkorridorbygning med plads til disse fysiske arkiver i kompaktreoler midt i bygningen 

i nærheden af arbejdspladserne, som var placeret i cellekontorer langs bygningens facader. 

Udlejer er SES, der i forlængelse af SEA-reformen, jf. afsnit 4.2.1, har overtaget ejerskabet af 

bygningen. På baggrund af en analyse baseret på pris og kvalitet udarbejdet i samarbejde mel-

lem PVS og SES fandt man imidlertid i sommeren 2004 frem til, at en ombygning ville være 

den bedste løsning.

Forud for dette havde PVS gennemført en behovsanalyse med stor inddragelse af medarbej-

derne, hvor de enkelte enheder beskrev udviklingen i deres opgaver og arbejdsmetoder. På det 

grundlag blev krav og ønsker til de fremtidige fysiske rammer formuleret med bistand af arki-

tekt Claus Francke som rådgiver. Claus Francke har bistået PVS som lejerådgiver i den videre 

proces, hvor han har fungeret som formidler mellem afdelingscheferne i PVS og SES som byg-

herre.

Blandt kravene til den nye indretning var en øget adgangskontrol med skalsikring mellem det 

offentligt tilgængelige område og de interne områder. Endvidere skulle der foretages enklavel-

ukning om et IT-overvågningsrum. Der var tanker om yderligere sikringsforanstaltninger, men 

de blev lempet i den videre proces. Det var forudsat at alle medarbejdere havde egen arbejds-

plads, og antallet af arbejdspladser skulle baseres på 227 med mulighed for at udvide til 286.

fACts oM PAtent- og vAreMærkestyrelsen (Pvs)

reference: styrelse under økonomi- og erhvervsministeriet 

formål: At fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik 

og forretningskendetegn.

opgaver: udstedelse af patent- og designrettigheder samt registrering af vare-

mærker og brugsmodeller

Medarbejdere: 245 årsværk og 272 arbejdspladser

Web-adresse: www.dkpto.dk

Behovsanalyse
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SES involverede på et tidligt tidspunkt arkitekt Lars Nymand i projektet. Han blev udvalgt på 

grundlag af tidligere kendskab, idet opgaven havde et økonomisk omfang under EU’s tærskel-

værdier, så der ikke var krav om at gennemføre udbud af rådgivningen. På grundlag af behovs-

analysen gennemførte Lars Nymand en skitseringsproces, som indebar flere møderunder med 

afdelingscheferne i PVS for at nå frem til løsninger, som kunne godkendes af PVS’s ledelse. Ikke 

alle afdelingsledernes ønsker kunne tilgodeses, f.eks. blev et IT-serverrum placeret i kælderen, 

selv om IT-chefen ønskede rummet placeret ved IT-afdelingen i stueetagen. 

De almindelige medarbejdere deltog ikke direkte i skitseringsprocessen med arkitekten, men 

der afholdtes to informationsmøder for alle medarbejdere. Derudover var det op til de enkelte 

chefer at involvere medarbejdere i deres afdelinger. Der blev desuden gennemført en omfat-

tende informationsindsats internt med ugentlig information udarbejdet af en medarbejder fra 

informationsafdelingen.

Som led i skitseringsprocessen fastlagde PVS’s direktion efter oplæg fra arkitekten følgende 5 

overordnede principper:

Alle – direktører, enhedschefer og medarbejdere – sidder i åbne miljøer1. 

Arbejdspladserne er sikret god plads med et gennemgående modul på 6 m for 4 arbejds-2. 

pladser, som skaber mulighed for ”luft” mellem arbejdspladserne

Storrumskontorerne opdeles i mindre afsnit adskilt af ”flexrum”, og hvert afsnit kan ind-3. 

rettes til 4-12 personer, hvilket skaber intimitet og større ro omkring den enkelte arbejds-

plads 

Der etableres mange flexrum, som frit kan anvendes til møder, projektgrupper, stillerum, 4. 

personlige samtaler mm., og enhedscheferne placeres i umiddelbar nærhed af et flexrum

Midterzonerne i huset anvendes til fælles funktioner og aktiviteter: Mødebarer, biblioteker, 5. 

lounge, caféer og ekstra møderum

Kravene til fortrolighed og arbejdsro førte til at nogle enheder blev placeret i områder adskilt 

med glasvægge mod de gennemgående ganglinier. Det gjaldt for et ankenævn og for patentaf-

delingen, mens øvrige enheder blev placeret i åbne miljøer.

Et af de store diskussionsemner under planlægningen var valg af gulvbelægning, som stod mel-

lem tæpper og linoleum. Det lykkedes ud fra et omfattende dokumentationsmateriale, som 

SES’s projektleder havde samlet sammen, at overbevise repræsentanter fra PVS om, at tæpper 

var det bedste valg, bl.a. ud fra akustiske hensyn.

Et andet diskussionsemne var placeringen af patentafdelingen, der er en meget magtfuld en-

hed i PVS med en tendens til at isolere sig fra de øvrige dele af organisationen. Patentafdelingen 

fremsatte ønske om, at hele enheden var samlet på samme etage. Der var fra PVS’s ledelse et 

ønske om at integrere patentafdelingen, og med dette sigte blev det besluttet at afdelingen 

skulle placeres på flere etager samlet lodret omkring et atrium. Den ønskede integration er kun 

opnået i begrænset omfang.

 

På grundlag af skitseringsprocessen udarbejdede Lars Nymand et projektforslag, som lå til 

grund for udbud af ombygningen i totalentreprise omkring nytår 2004-5. Sammen med pro-

jektforslaget indgik der i udbudsmateriale tillige såkaldte ”design outlines” for særligt vigtige 

arkitektoniske forhold, f.eks. lofter, gulvplaner og møderum. Tilbudene var fordelagtige, hvor-

for der blev mulighed for at tilkøbe nogle ekstra forbedringer, bl.a. af kantineområdet. Der 

blev indgået kontrakt med NCC, der gennemførte hovedprojektering med Hou & Partnere som 

arkitekt. Lars Nymand deltog i projekteringsmøderne for at sikre at intentionerne i projektfor-

slaget blev fulgt. 

Diskussionsemner

Ombygningen

Skitseringsprocessen
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Omfanget af glasvægge blev øget under hovedprojekteringen på grund af nye ønsker PVS. Det 

førte til en forsinkelse af projekteringen, og man måtte betale totalentreprenøren for ompro-

jektering og forcering samt acceptere en forsinkelse. Bortset fra dette forløb projektet som 

planlagt. En af årsagerne til dette var at PVS havde stor ledelsesmæssig opmærksomhed på 

projektet, og fastsatte rammerne for projektet på højt niveau. Økonomichef Steen Halk Peder-

sen fungerede som styrelsens projektejer, og han havde erfaringer fra gennemførelse af større 

ombygningsprojekter fra tidligere stillinger. 

Under ombygningen blev medarbejderne flyttet ud af de dele af bygningen, der var omfattet af 

ombygningen. Hovedparten af medarbejderne blev placeret i midlertidige pavillonbygninger 

på ejendommen. Arbejdet startede i april 2005 og blev afleveret den 23. december 2005. PVS 

flyttede ind mellem jul og nytår, så man kunne tage de ombyggede lokaler i brug fra starten af 

2006. Ombygningen kostede 37 mio. kr., og PVS investerede derudover 5,5 mio. kr. i nyt inventar 

og nye PC-ere med fladskærme til alle arbejdspladser.

En af de væsentligste ændringer i den 3-etages bygning er, at tilgangen af dagslys er øget be-

tragteligt ved, at der to steder midt i bygningen er åbnet op gennem dækket mellem 1. og 2. 

sal samt gennem taget med isætning af glas, så dagslyset strømmer ned gennem bygningen. I 

gavle er der skåret hul i ydervægge og isat vinduer, så der også på den måde kommer mere lys 

ind, samtidig med at man lettere kan orientere sig i bygningen. Desuden er loftet hævet fra 2,50 

til 2,80 m langs facaderne og fra 2,30 til 2,50 m i ganglinier og midterzonerne. Som et særligt 

arkitektonisk og brugsmæssigt element er der indsat svævende mødebokse i forbindelse med 

åbningerne i etageadskillelsen mellem 1. og 2. sal. Indvendigt opleves bygningen således helt 

anderledes end tidligere.

Selv om det kræver en tilpasning for medarbejderne at sidde anderledes, så oplever man gene-

rel stor tilfredshed med den nye indretning. Dette har man konstateret ved møder i enhederne 

og ledelseskredsen. Styrelsens direktør vurderer, at den store grad af inddragelse af medarbej-

derne har været af stor betydning for dette. Et vigtigt psykologisk aspekt har tillige været, at 

medarbejderne under ombygningen prøvede det værst tænkelige ved at blive placeret i pavil-

lonbygninger, og derfor glædede de sig til at flytte tilbage efter ombygningen.

Der er da også god plads i bygningen. Ifølge Lars Nymands projektmateriale er der med 227 

arbejdspladser 31 m2 netto og 34 m2 brutto pr. arbejdsplads, mens der med 286 arbejdspladser 

er 24 m2 netto og 27 m2 brutto pr. arbejdsplads i lejemålet. I perioden forud for projektet havde 

PVS oplevet en reduktion i antallet af medarbejdere, men man er nu i en kraftig ekspansion. 

Man er derfor allerede inde i overvejelser om at ombygge den øverste etage i et bygningsafsnit, 

som ikke var omfattet af det tidligere projekt, for at skaffe plads til flere medarbejdere.

På nedenstående tegninger er indretningen af en del af 1. salen vist før ombygningen og den 

nye indretning efter ombygning som illustreret i projektforslaget 

Resultatet
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Hele bygningen er på ca. 12.000 m2 opdelt i 4 sammenhængende bygningsafsnit. For PVS har 

projektet medført, at man har kunnet opsige et bygningsafsnit på ca. 4.000 m2, så man nu kun 

disponerer en del af bygningen, og dermed har man sparet husleje. Nok så væsentligt er det 

dog, at man har fået en ny indretning, der understøtter den kulturelle omstilling, som styrelsen 

gennemgår i disse år, og de mål som ledelsen har opstillet for virksomheden. PVS mærker til 

forskel fra tidligere i dag ingen vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere, men dette 

skyldes dog ikke alene den nye indretning men mere generelt PVS’s nye image som en moderne 

offentlig virksomhed. 

Fremtidens kontor

Som led i videnopsamling og fortsat udvikling af koncepter for indretning af kontormiljøer har 

SES gennemført en konceptkonkurrence i 2005. Konkurrencen blev planlagt af en tværgående 

intern projektgruppe, som indhentede inspiration til udarbejdelse af konkurrenceoplægget 

ved et seminar, hvor Institut for Fremtidsforskning præsenterede sine bud på de væsentligste 

megatrends og udviklingen på arbejdsmarkedet i de næste 10-15 år. På dette grundlag formu-

flex-rum

kontor

kontor

eks. kompaktreoler fjernes af lejer

døre blændes dør blændes

gard. gard.

x-felt

print/
kopi.

mødebar

dobbelthøjt

mødebar kaffe

flex-rum

flex-rum sekr. gruppe flex-rum

nyt vindue
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lerede projektgruppen et konkurrenceoplæg bestående af en række megatrends i relation til 

organisation, medarbejdere, bygning og teknologi, som konkurrencedeltagerne skulle tage ud-

gangspunkt i ved udarbejdelse af deres besvarelsesforslag.

Selve konkurrencen gennemførtes ved et såkaldt parallelopdrag med deltagelse af DEGW fra 

London og Signal Arkitekter fra København, som begge er rådgivere inden for kontorindretning. 

Et parallelopdrag er en dialogbaseret konkurrenceform, hvor der gennem konkurrenceperio-

den afholdes løbende dialogmøder med deltagelse af såvel opdragsgiver som de deltagende fir-

maer. Formålet er i fællesskab at komme løsningen nærmere og sikre videndeling undervejs. 

Der er således ikke en vinder af konkurrencen, og begge firmaer fik samme honorar.

Blandt hovedresultaterne af konkurrencen var, at tendensen fortsat går mod mere tværgående 

samarbejde og stadig større variation i indretningsløsningerne. Den primære årsag er en udvik-

ling med en større grad af vidensbaseret arbejde samt en større grad af åbenhed og udadvendt-

hed overfor samarbejdspartnere og kunder. De hidtil skrivebordsbaserede medarbejdere bliver 

mere og mere mobile, f.eks. ved at sagsbehandlere udvikler sig til rådgivende og opsøgende 

koordinatorer, men der er fortsat behov for at nogle medarbejdere, som udgør organisationens 

rygrad, forbliver på arbejdsstedet. 

Der vil sandsynligvis fremover blive lagt stor vægt på intern branding, så enhver medarbejder 

kan genkende sig selv i virksomhedens identitet (”corporate identity”), som det er afspejlet i 

lokaleløsning og indretning. Samtidig ses der tendenser til at medarbejderne i stigende grad 

kommer i fokus som individer, og livsfasetænkning bliver et væsentligt element i at rekruttere 

og fastholde de bedste medarbejdere. Kontorindretningen skal således understøtte medarbej-

dernes individuelle behov bestemt af livsfase og kulturelle tilhørsforhold mv. Hensyn til sund-

hed og intellektuelle udfordringer vil sandsynligvis også få stadig større betydning, ligesom der 

vil komme større fokus på miljømæssig bæredygtighed.

For udformning af bygninger og indretning af kontormiljøer indebærer disse tendenser at der 

stilles store krav om rum til at mødes og kommunikere kombineret med et tilbud om forskel-

lige arbejdsmuligheder, fra cellekontorer og hjemmearbejdspladser til uformelle mødefora og 

projektrum. Det mere mobile arbejdsmiljø vil sætte yderligere fokus dels på den udadvendte 

del af kontormiljøet som reception og mødesteder, dels kontorets rygrad i form af administra-

tive funktioner. 

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra arkitekt Karen Dilling ved møde den 

2. juni 2006 samt møde og besøg hos Patent- og Varemærkestyrelsen den 30. august 2006, hvor 

tillige arkitekt Lars Nymand, Nymand + Ravn Arkitekter, økonomichef Steen Halk Pedersen, PVS 

og projektleder Trine Baadsgaard Qvesel deltog. Desuden efterfølgende korrespondance samt 

nedenstående referencer:

Andersen, Jacob Holst (2006): Digitalisering gav lys og plads. Artikel i Slots- og Ejendomsstyrelsens 

magasin Portal, nummer 10, juni 2006.

Hartung, Annette (2000): Chokerende at miste sit kontor. Artikel i ugebladet Ingeniøren. 28. april 

2000.

Jarlov, Carsten og Mosbech, Karen (1998): The Danish Palaces and Properties Agency. Indlæg på DFM’s 

konference hos Lego, oktober 1998.

Mosbech, Karen (1998): De fysiske rammers indflydelse på organisationen. Indlæg på DFM’s konfe-

rence på Kolding Fjord, januar 2002 – findes på www.dfm-net.dk.

Mosbech, Karen (2003): Arbejdsrummet. Bog udgivet på eget forlag. Oversat til engelsk med titlen 

Workspace. 2004.
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Patent- og Varemærkestyrelsen: Diverse informationer: www.dkpto.dk.

Slots- og Ejendomsstyrelsen (1998): Nye måder at arbejde på – en aktivitetsbaseret arbejdsplads. In-

formationsfolder udarbejder af Slots- og Ejendomsstyrelsen i samarbejde med PLH arkitekter. 

September 1998.

Slots- og Ejendomsstyrelsen (2000?): Nye måder at arbejde på i Slots- og Ejendomstyrelsen. Informati-

onsfolder. Udateret.

Slots- og Ejendomsstyrelsen (2005): Fremtidens kontor. Rapport fra september 2005.

Slots- og Ejendomsstyrelsen: Diverse information på www.ses.dk.
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6.3.2 inDretningen aF åBne arBejDsMiljøer i Dr Byen

Baggrund

Det var fra starten af en ledelsesmæssig præmis fra DR’s direktion, at DR Byen i Ørestad skulle 

indrettes med åbne arbejdsmiljøer. Men hvad indebærer dette mere præcist, og hvordan opnår 

man medarbejdernes accept af en radikal ny måde på at producere TV og radio? 

Dette er emnet for denne case, der tager udgangspunkt i forudsætningerne om, hvor meget 

areal der skulle planlægges med i det nye hovedsæde forud for beslutningen om byggeprojek-

tet tilbage i 1999. Fra starten af skete planlægningen som en meget topstyret proces, men en 

krise mellem ledelse og medarbejdere førte til at planlægningen af DR Byen har været præ-

get en meget omfattende involvering af medarbejderne i byggeprogrammering, indretning og 

indflytning. Der fokuseres i casen primært på, hvordan planlægningen af indretningen af de 

åbne miljøer er forløbet. Der afsluttes med en sammenfatning af erfaringerne fra processen, og 

hvordan det færdige resultat vurderes efter at hovedparten af medarbejdere har arbejdet ½-1 år 

i bygningen efter indflytningen, som gennemførtes i løbet af 2006.

CAse-oBJekt

virksomhed: dr

land: danmark

kernevirksomhed:  tv- og radioudsendelser

tema: space Management

emne: nye arbejdsmiljøer

Best Practice aspekt: indretning til en ny multimedial og digital medieproduktion

søgeord:  nye arbejdsformer, arbejdspladsindretning, medarbejderinvolvering, 

kontorbyggeri 

læringsPunkter:

indretningen med åbne arbejdsmiljøer giver stor overskuelighed, så man hyppigere går hen for at •	

tale med en anden medarbejder, som man kan se er til stede

gode fælles arealer i bygningen indebærer at medarbejderne mødes mere på tværs af afdelinger•	

Medarbejderne har haft reel indflydelse udformningen af deres ny arbejdsmiljø, og det har med-•	

virket til at medarbejderne føler ejerskab og har været mentalt forberedte til indflytningen

transparensen i bygningen med store glasfacader giver godt dagslys og bidrager til overskuelig-•	

heden men ulempen er, at der savnes møderum med mulighed for diskretion f.eks. til alvorlige 

samtaler 

fACts oM dr Byen

Projektperiode: 1999-2007

Areal: 132.500 m2

Antal arbejdspladser: 2.700, heraf ca. 2.100 kontorarbejdspladser

Arkitekter og ingeniører:

segment 1 og indre gade:  vilhelm lauritzen As og Carl Bro As

segment 2:  dissing+Weitling, nirAs A/s og ove Arup & Partners

segment 3: gottlieb & Paludan + nobel arkitekter a/s og rambøll

segment 4: Ateliers Jean nouvel og nirAs A/s

Bygherrerådgivere: CoWi A/s og PlH arkitekter as

Hjemmeside: www.dr.dk
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Arealmæssige forudsætninger

DR Byen er et meget stort byggeprojekt, der når koncertsalen står færdig samlet bliver på godt 

130.000 m2. Dette er imidlertid en del mindre end DR’s tidligere areal i Københavnsområdet, 

der i 1999 var på ca. 150.000 m2 fordelt på 12 adresser rundt omkring i Storkøbenhavn med TV-

byen og Radiohuset som de vigtigste. 

Forud for beslutningen om igangsætning af DR Byen i sommeren 1999 blev der udarbejdet et 

beslutningsgrundlag af DR-Ejendomme med Carl Bro som rådgiver. På grundlag af en opgørelse 

af det daværende areal blev det vurderet, at DR samlet set kunne klare sig med ca. 20% mindre 

areal. Halvdelen af denne arealeffektivisering forventedes opnået ved at samle alle funktioner 

på samme sted i bygninger, der i højere grad end de hidtidige var udformet til den måde, som 

DR i fremtiden skulle producere på. Den anden halvdel forventedes opnået ved at ændre indret-

ningen fra overvejende at bestå af småkontorer til en indretning med åbne miljøer i DR Byen 

ud fra et koncept om ”New ways of working”.

Med en sådan generel arealreduktion og en arealudvidelse til koncertsalsområdet i DR Byen i 

forhold til koncertsalsområdet på Radiohuset endte arealopgørelsen i beslutningsgrundlaget 

på i alt 125.000 m2. I løbet af byggeriets planlægning er arealet så øget til de endelige godt 

130.000 m2. 

Efter beslutningen om byggeprojektet udarbejdede DR’s bygherreorganisation et overordnet 

arealprogram, hvor behovet for nettoareal i DR Byen blev opgjort på enheder og funktioner. 

Som grundlag for dette godkendte DR’s ledelse en arealnorm for arbejdspladser i de åbne mil-

jøer på 10 m2 til selve arbejdspladsen og 3 m2 til diverse tilknyttede funktioner. Efter den første 

arkitektkonkurrence om helhedsplanen viste det sig i forbindelse med en besparelsesrunde 

nødvendigt at reducere disse arealer med 10%. Dermed blev arealnormen følgende.:

selve arbejdspladsen 9,00 m2

tillæg til 

- mødelokaler 0,90 m2

- printer/kopirum 0,45 m2

- arkiver 0,90 m2

- café/spiseområder 0,45 m2

i alt 11,70 m2

De 9 m2 er til selve arbejdspladsen (arbejdsbord med PC og lave reoler o.lign.) samt interne gang-

linier imellem arbejdspladser, små gæste– og mødepladser og eventuelle stillerum til deling. 

Overordnede ganglinier i de åbne miljøer er ikke indeholdt i de 9 m2. Udover de 9 m2 blev der 

pr. arbejdsplads afsat 3,0 m2 til mødelokaler, nærarkiver, printerrum og café/spiseområder, som 

påregnes fast placeret på etagerne – uanset hvilken afdeling der på et givet tidspunkt dispone-

rer over en etage.

I tillæg til disse arbejdspladsarealer blev der planlagt med en række fælles arealer som med-

arbejderrestaurant, caféer, fælles mødecenter, bibliotek m.v. samt et stort antal specialrum til 

TV- og radioproduktion, tekniske funktioner, værksteder, magasiner, garager m.v.

Femfingerprojektet

I forlængelse af beslutningen om at igangsætte byggeprojektet i sommeren 1999 havde DR’s 

direktion igangsat arbejdet med den såkaldte Femfingerplan. Der var tale om et strategiarbejde, 

der skulle klargøre forudsætningerne for byggeprojektet, så byggeriet kunne tilgodese de frem-

tidige behov til DR’s virksomhed. De fem fingre omfattede hver sit delprojekt:
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A.   Hvordan skal DR’s programaktivitet 

se ud om 10 år?

B.  Hvordan skal arbejdsgange og  

produktionsprocesser se ud?

C.  Hvilke krav stiller det til DR’s  

teknologiske infrastruktur?

D.  Hvordan skal den fremtidige  

organisation være?

E.  Hvordan skal byggeriet i Ørestad  

se ud for at kunne rumme alt dette?

Byggeprojektet udgjorde således lillefingeren, og idéen var at de første 4 delprojekter skulle 

være styrende for byggeriet og ikke omvendt. Projektet blev gennemført med en af DR’s direk-

tører i spidsen for hvert sit delprojektet, og efter et halvt år forelå resultatet i form af en række 

rapporter.

For byggeprojektet havde dette karakter af et strategisk program, der definerede de overord-

nede visioner og intentioner med projektet samt de nærmere mål og rammer. Arbejdet med 

dette havde bl.a. omfattet workshops, studierejser til nye byggerier i England og Holland og se-

minarer med DR’s ledelse, interne fagforeningsrepræsentanter og bygherreorganisationen. Et 

centralt element i det strategiske program var et scenarie, der beskrev DR’s tanker om, hvordan 

det ville være at opleve og arbejde i den færdige bygning.

Offentliggørelsen internt i DR af en af rapporterne fra femfingerprojektet blev uheldigvis kæ-

det sammen med forslag om at nedlægge TV-underholdningsafdelingen og at flytte dele af pro-

gramproduktionen til Århus. Dette skabte et ramaskrig blandt DR’s medarbejdere og førte til 

stormøder i TV-byens kantiner, hvor fagforeningsrepræsentanterne blev sat til side med etable-

ring af en såkaldt ”Tænketank” bestående af bl.a. nyhedsjournalisterne Kurt Strand, Mogens Ru-

binstein og Steffen Gram, der var kendt fra TV-skærmen. Samtidig blev alt formelt samarbejde 

med ledelsen i samarbejdsudvalg m.v. afbrudt.

DR’s tidligere generaldirektør Christian Nissen skriver om situationen: ”Jeg gik alt for hurtigt 

frem og gjorde den fejl, at de fem projektgrupper (én for hver finger), som i al hast blev sat til at 

udarbejde Femfinger-planen, blev etableret og igangsat hen over hovedet på medarbejderne.”… 

”Resultatet af arbejdet, som forelå sidst på efteråret 1999 var fremragende. Men det var i forhold 

til medarbejderne sædekorn på en stenet grund. Det faldt uheldigvis sammen med et nyt me-

dieforlig, hvor vi blev tvunget til at privatisere en meget stor del af DR’s tv-produktion”.

Efter flere måneder lykkedes det at opnå enighed mellem DR’s ledelse og tænketanken om en 

platform for et samarbejde, som indebar, at der blev nedsat analysegrupper med deltagelse af 

medarbejderne til at revurdere resultaterne af Femfingerplanen og en række andre emner i for-

hold til DR’s interne processer. Analysegrupperne skulle bestå at både medarbejdere og ledere, 

og sammensætningen blev baseret på individuelle interessetilkendegivelser. 

Analysegruppe E

For byggeprojektet blev analysegruppe E om den fysiske indretning af byggeriet nedsat, og 

gruppen fik følgende 2 opgaver:

at sikre medarbejdere og chefer indflydelse på planlægningen af byggeprojektet• 

at foreslå komponenter til indretning af byggeriet, specielt med henblik på at belyse for-• 

dele og ulemper når der arbejdes med større og mere åbne rum end hidtil

ørestAds-
ProJektets
feM fingre

Program
m

er

M
ultim

edieproduktion

it-strategi

o
rganisation

Byggeri
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Første opgave førte til forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper med op til 10 deltagere, som 

skulle vejlede om indholdsmæssige krav til forskellige dele af byggeriet. Medlemmer skulle 

udvælges blandt medarbejdere og chefer som besad de relevante kvalifikationer i forhold til 

arbejdsgruppens emne. Hver arbejdsgruppe skulle ledes af en formand udpeget af direktionen 

og øvrige medlemmer skulle udpeges af medarbejdere og ledelse inden for funktionsområdet, 

mens sekretariatsfunktionen skulle varetages af bygherreorganisationen. Dette forslag blev ef-

terfølgende godkendt af hovedsamarbejdsudvalg og direktion.

Den anden opgave var betydeligt vanskeligere. Det viste sig tidligt i processen, at holdningen til 

nogle af grundforudsætningerne for byggeprojektet blokerede for et konstruktivt samarbejde 

i gruppen. Det drejede sig specielt om spørgsmålene om åbne kontorlandskaber kontra enkelt-

mandskontorer og ”retten” til eget skrivebord til visse typer af medarbejdere. Da der først var 

blevet løst op for disse meningsforskelle og skabt forståelse for, at dette ikke var et spørgsmål 

om enten/eller men snarere både/og, udviklede gruppens samarbejde sig meget konstruktivt. 

Et af de elementer i processen, der var medvirkende til at ændre på opfattelserne var en række 

besøg hos andre virksomheder, der havde indrettet sig med åbne miljøer.

Gruppens arbejde resulterede i en rapport fra oktober 2000, som indeholdt nogle minimums-

krav til, at der ved projekteringen af storrum tages hensyn til struktur, kommunikation og hel-

hedsindtryk i rummene samt til lys, lyd, ventilation, fleksibilitet, caféområder, kopi- og print-

områder, garderober og baderum, møderum samt placering af studier og redigeringsrum m.v. 

Gruppen forsøgte også at definere forskellige medarbejdertyper og dertil hørende krav til ar-

bejdspladser og indretning, men det blev konkluderet, at dette ville blive tilbageskuende. I 

stedet fokuseredes på metoder til at forstå og analysere fremtidens medarbejdertyper, og der 

pegedes på følgende faktorer:

Hvornår og hvordan benytter medarbejderen arbejdspladsen?

Hvilke arbejdsredskaber skal medarbejderen have adgang til i det daglige arbejde?

Hvem har medarbejderen behov for at arbejde sammen med?

Det anbefaledes således, at indretningen af de enkelte afdelinger skulle tage udgangspunkt i en 

analyse af de pågældende medarbejdergruppers behov, og at der i forbindelse med indretnin-

gen af de enkelte afdelinger og redaktioners specifikke arbejdsmiljøer skulle stilles en indret-

ningsarkitekt til rådighed. Selv om storrumsmiljøer ville blive det dominerede, så anbefalede 

gruppen af de forskellige funktionelle behov ville betyde variationer i sammensætningen af 

storrum og lukkede kontorer, ligesom lokale forhold ville afgøre sammensætningen af private 

og deleskriveborde. Gruppen præsenterede desuden en lang række indretningsmoduler. 

  

Byggeprogrammeringen

I forlængelse af anbefalingerne fra analysegruppe E blev byggeprogrammeringen igangsat vin-

teren 2000-1 med en lang række arbejdsgrupper med medarbejdere og chefer fra de forskellige 

funktionelle områder i byggeriet. I alt blev der nedsat 20 sådanne grupper med ansvar for pro-

grammeringen af hver sit fysisk afgrænsede område af byggeriet. Desuden blev der nedsat en 

tværgående gruppe med ansvaret for programmering alle fælles områder i byggeriet – både de 

offentligt tilgængelige og de interne fællesområder. 

Resultaterne af disse gruppers arbejde lå til grund for segmentspecifikke byggeprogrammer 

for hvert af de 4 segmenter. Endvidere blev der udarbejdet et generelt byggeprogram, hvor de 

overordnede krav til byggeriet var formuleret, heraf minimumskravene fra analysegruppe E.
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På nedenstående etageplan af hele DR Byens 2. sal er de interne fællesarealer i form af Den 

Indre Gade og atrier angivet.

fællesAreAler

offentlig

Halv-offentlig

segMent 3 
informationshaven

segMent 2 
videnshave

segMent 1 
legehaven
kommunikations-
haven

intern gAde
Café
rejsebureau
Bager

Indretningsprocessen

Sideløbende med byggeprogrammeringen udarbejdede bygherreorganisationen en nærmere 

plan for gennemførelse af indretningsprocessen. Det førte til godkendelse af en procesplan i 

slutningen af 2002. 

Et led heri var at de enkelte enheder i DR forud for den egentlige indretningsplanlægning 

skulle udarbejde procesanalyser af egne aktiviteter med henblik på at afklare, hvordan man 

forventede at skulle arbejde ved indflytningen i DR Byen. Det blev diskuteret, hvorvidt arbejdet 

med sådanne procesanalyser skulle være en indledende del af selve indretningsprocessen, som 

bygherreorganisation skulle facilitere, eller om DR’s egne enheder skulle varetage dette uden 

involvering af bygherreorganisationen. Til trods for at DR’s basisorganisation selv ønskede at 

stå for procesanalyserne, så viste det sig, at enhederne på en række områder ikke var tilstræk-

keligt afklarede, da den egentlige indretningsproces startede. I disse tilfælde måtte man så al-

ligevel tage procesanalyser op i starten af indretningsplanlægningen.

Der blev i forbindelse med procesplanen fra DR’s basisorganisation fokuseret på hvor stort et 

ressourceforbrug denne proces ville indebære for deres medarbejdere. For at begrænse dette 

blev det besluttet, at størrelsen af indretningsgrupper skulle være på max. 6 repræsentanter 

for medarbejdere og ledere. Der blev planlagt med ca. 30 indretningsgrupper og ressourcefor-

bruget for basisorganisationens repræsentanter blev anslået til samlet 13 årsværk. Det viste sig 

dog nødvendigt at etablere væsentligt flere grupper – omkring 50 med deltagelse af ca. 300 

medarbejdere, dvs. 10% af samtlige. 

Et andet centralt element i procesplanen var etablering af en policygruppe, der i forlængelse 

af analysegruppe E skulle udarbejde mere konkrete principper, retningslinier og hjælpemidler 

for indretningsgrupperne. Policygruppen bestod hovedsageligt af chefer og ledelsesrepræsen-

tanter, men formanden for fagforeningernes kontaktudvalg i DR samt repræsentanter fra DR’s 

interne miljø- og arbejdsmiljøsenhed og bygherreorganisationen deltog ligeledes. Policygrup-

pens resultater omfattede en håndbog til indretningsgrupperne, en inspirationsvideo samt en 

række byggeklodser (inventarmoduler), der udover at være beskrevet og tegnet i indretnings-
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håndbogen også blev fremstillet som fysiske modeller, der kunne placeres på etageplaner for at 

gøre indretningsarbejdet så legende og konkret som muligt.

Et grundsynspunkt i håndbogen er, at det er den enkeltes arbejdsfunktion og arbejdets karak-

ter, og dermed ikke stillingsbetegnelse der betinger, hvilken arbejdsplads man anvender. Det er 

således et gennemgående princip, at også chefer er placeret i åbne miljøer. Daværende general-

direktør Christian Nissen gik personligt foran i den forbindelse ved at indrette sit eget område i 

TV-byen som et åbent miljø, hvor han selv havde sin arbejdsplads, hvilket gjorde det vanskeligt 

for andre chefer at stille krav om eget kontor.

 

Blandt retningslinierne var, at inventarets højde som hovedregel skulle holde sig under 120 cm, 

så man som siddende kan arbejde i fred med en vis afskærmning og mulighed for at overskue 

nærmiljøet, mens man som stående eller bevægende sig rundt kan overskue lokalet og orien-

tere sig, samtidig med at rummet opleves som lyst og venligt. Desuden risikerer høje reoler at 

blive opfattet som vægge, hvorfor støjniveauet ofte bliver et problem, fordi man ikke kan se 

dem, der måtte blive generet af ens støjende adfærd, samtidig med at de, der føler sig generet, 

har vanskeligt ved at lokalisere støjen. 

Byggeklodserne var for arbejdspladsernes vedkommende opdelt i:

Min arbejdsplads, der normalt benyttes af samme person

Vores arbejdsplads eller delearbejdsplads, som benyttes af forskellige medarbejdere på skift, 

med underopdeling i funktionsarbejdspladser og arbejdsstationer

Alles arbejdsplads, som er små arbejdspladser til check af mails o.l. placeret i fælles arealer eller 

opholdsområder for produktionspersonale. I tillæg hertil er der trådløst netværk i hele bygnin-

gen, så man kan etablere sin egen arbejdsplads overalt med en bærbar computer

Tilsvarende opereres der med Mit arkiv, Vores arkiv og Alles arkiv, Vores møderum og Alles mø-

derum samt Vores uformelle mødesteder og Alles uformelle mødesteder.

Denne terminologi indeholder uden tvivl en resonans fra diskussionerne i analysegruppe E 

om ”retten” til eget skrivebord m.v. Samtidig er der også en klar relation til de mange interne 

diskussioner i DR om profileringen af TV-kanalerne efter indførelse af DR2. I den forbindelse 

er DR2’s profil blevet karakteriseret som Min kanal ud fra, at det skulle være en kanal, hvor 

grupper af seere med særlige interesser kan finde udsendelser, der dækker deres interessefelt, 

men som ikke interesserer et bredere publikum. Tilsvarende skulle DR1 være Vores kanal med 

en bred appel til hovedparten af seerne. Dermed har terminologien i forhold til inventaret en 

samklang med kerneaktiviteten i DR. 

En væsentlig opgave for policygruppen var at afklare omfang af genbrug, henholdsvis nyindkøb 

af inventar. Indretningshåndbogen opererede med væsentligt mindre arbejdsborde end hidtil, 

hvilket var begrundet dels i en beslutning om generelt at anvende fladskærme – både ud fra 

pladshensyn og af hensyn til reduceret varmeafgivelse og dermed kølebehov, dels med hen-

blik på at opnå en bedre arealudnyttelse. DR’s direktion havde ellers oprindeligt opereret med 

at eksisterende inventar hovedsageligt skulle genbruges. Det krævede derfor en overbevisende 

argumentation for at få en beslutning igennem, om at arbejdspladsinventaret hovedsageligt 

skulle indkøbes som nyt.

 

Forud for præsentationen af indretningshåndbogen udsendte DR’s direktion en ledelsesudmel-

ding til alle DR’s medarbejdere og chefer, hvor hovedprincipperne for indretningen blev præ-

senteret. Ledelsesudmeldingen blev indledt med en vision for DR Byen som er angivet i tekst-

boks. Endvidere arrangerede policygruppen og bygherrefunktionen en ledelsesworkshop, hvor 
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alle DR’s chefer og ledere blev inviteret til at få en indføring i den planlagte indretningsproces, 

og hvad der forventedes af dem i forbindelse hermed.

Selve indretningsprocessen blev gennemført som en meget struktureret proces, der blev opdelt 

i 2 hovedfaser. Den første fase omfattede principindretning, hvor alle de bygningsfaste elemen-

ter skulle fastlægges, så de kunne indarbejdes i byggeprojektet. Arbejdspladsområderne i byg-

geriet var forudsat udformet som fleksible områder, hvor der kunne placeres møderum, pro-

jektrum, stillerum, arkivrum samt kopi-, print og affaldsrum stort set overalt på etagen efter 

behov og så sent som muligt i processen. I principindretningen skulle placeringen af sådanne 

rum lægges fast. Dette foregik ved at indretningsgrupperne forestod en indretningsprogram-

mering bistået af indretningsarkitekter fra bygherreorganisationen, hvorefter de projekterende 

for pågældende segment varetog en indretningsprojektering, som indretningsgrupperne fik til 

godkendelse.

Den anden hovedfase var detailindretningen, som havde til formål at fastlægge den endelige 

inventarmæssige indretning. Denne proces var snævert sammenknyttet dels med inventarind-

købet, som foregik efter EU-udbud inden for rammerne af Statens indkøbsaftaler, dels med flyt-

teprojektet, der stod for at flytte genbrugsinventar og arkivmaterialer m.m. fra DR’s hidtidige 

adresser 

Den overordnede tidsplan for indretningsprocessen er vist i nedenstående figur.

visionen for dr Byen:

Dr Byen – et MeDiehus i verDensklasse

for danskerne betyder det:

Bedre programmer

Mere af vælge imellem

for medarbejderne betyder det:

en fleksibel og åben arbejdsplads

levende rammer for samarbejde og kreativitet
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Et eksempel på indretning af en etage i segment 1 er vist på nedenstående plan.

uformel mødezone

uformel mødezone

uformel mødezone

uformel mødezone

uformel mødezone

Multifunktionsrum
reception

Arkivskabe

Mødezone/
arkivering

Multifunktionsrum

Multifunktionsrum

Multifunktionsrum

Print, kopi og affald

Print, kopi og affald

uformel mødezone

Resultater og erfaringer

I forhold til formuleringerne i rapporten fra analysegruppe E er arbejdspladsarealerne i DR 

Byen endt med at blive meget åbne arbejdsmiljøer. Enkeltmandskontorer eksisterer stort set 

ikke bortset fra ca. 50 rum i musikredaktionerne, hvor medarbejdere skal lytte til musik som en 

integreret del af deres arbejde samt et beskedent antal stillerum og særlige rum til redigering 

og tekstning i andre segmenter. Gruppekontorer med 4-6 arbejdspladser findes kun i form af 

nogle få projektrum. 

Alle øvrige kontor- og redaktionsarbejdspladser er placeret i åbne arbejdsmiljøer. Det gælder 

også en række arbejdspladser til redigering af både video og lyd, hvor der til lytning benyttes 

hovedtelefoner. Der foretages tillige i et vist omfang indtaling ved arbejdspladser i åbne arbejds-

miljøer med brug af nærfeltsmikrofoner. Størrelsen af de enkelte etager er imidlertid relativt 

beskedne og ved placering af diverse rum til mødelokaler, stillerum, print- kopi- og affaldsrum 

mv. er etagerne opdelt i mindre, overskuelige afsnit.  

Derudover er byggeriet karakteriseret ved omfattende fælles arealer, bl.a. i form af atrier i alle 

segmenter og decentrale café-områder, og erfaringen er at disse benyttes nogenlunde som for-

ventet. Man mødes således mere på tværs af afdelinger end tidligere. Den Indre Gade er endnu 

ikke taget i brug i fuldt omfang, og det samme gælder de offentligt tilgængelige arealer, så det 

er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere den samlede anvendelse af komplekset.

Medarbejderne har gennem deres deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med byggeprogram-

meringen og indretningen haft en væsentlig indflydelse på udformningen af deres kommende 

arbejdsmiljø. Brugerinvolveringen haft stor betydning for at medarbejderne har taget ejerskab 

til projektet og har været mentalt forberedt til de nye fysiske rammer ved indflytningen.

Bygningens meget transparente karakter med glasfacader fra gulv til loft næsten overalt med-

virker til et godt dagslys i bygningen. Samtidig er det meget let at overskue de enkelte byg-

ningsafsnit, så man kan se de andre medarbejdere, der er til stede. Man går hyppigere hen til 

en anden person for at tale sammen end man gjorde tidligere, hvor man ikke havde samme 

overskueligheden. Bagsiden af transparensen og overskueligheden er, at der næsten ikke findes 
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møderum, hvor man ikke kan se ind, hvilket giver problemer med manglende diskretion bl.a. 

ved alvorlige samtaler mellem ledere og medarbejdere.

Kilder og referencer

Denne case er baseret på informationer modtaget fra DR Byen samt følgende referencer:

DR: Den fysiske indretning af DR Byen. Rapport fra analysegruppe E, 20. oktober 2000.

DR: Indretning af DR Byen. Direktionens ledelsesudmelding af 10. marts 2003. 

DR Byen: Procesplan for indretningsprocessen. Revideret udgave, 15. december 2002.

DR Byen: Håndbog til indretningsgrupperne. 3. udgave. 2003

Nissen, Christian S.: Generalens veje og vildveje – 10 år i Danmarks Radio. Gyldendal. 2007
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teknologi og infrAstruktur7
7.1 indledning

Teknologi og infrastruktur indgår på mange måder i relation til FM. Ejendomsdrift drejer sig 

basalt om at sikre at teknologi indlejret i bygningsmæssige faciliteter kan fungere igennem byg-

ningernes levetid. I mange FM servicefunktioner indgår anvendelse af teknologi f.eks. i form af 

transportmateriel, telefonomstillinger og andre kommunikationsredskaber. Teknologi i form 

af IT-netværk og andre elektroniske kommuninkationsnetværker kan betragtes som en del af 

virksomheders og samfundets fysiske infrastruktur sammen med bygninger og anlæg

I dette kapitel fokuseres for det første på, hvorledes IT anvendes dels som et redskab i de admini-

strative FM funktioner, dels i support af distancearbejdspladser. Der er gennem de sidste 10-20 

år udviklet en lang række softwaresystemer i form af generelle CAFM-systemer (Computer Ai-

ded FM) og mere specialiserede systemer til ejendomsadministration og bygningsvedligehold. 

Samtidig har udviklingen i mobile kommunikationsværktøjer givet helt nye muligheder for 

distancearbejde. 

For det andet ser kapitlet på, hvorledes IT-baserede værktøjer er ved at vinde indpas i form af 

asset management af fysisk infrastruktur som veje, klaoakker og vandforsyningssystemer.

Kapitlet omfatter følgende to temaer:

IT-anvendelse med CoreFM i Steen & Strøm og distancearbejde i SKAT som eksempler• 

Infrastruktur med asset management af teknisk infrastruktur som eksempel• 
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7.2 iT-anvendelse

Dette tema indeholder cases om:

Steen & Strøm, der benytter IT til administration og drift af storcentre• 

SKAT, der i forbindelse med strukturreformen er undergået omfattende organisatoriske • 

ændringer og satser på grundlæggende fornyelser i arbejdsprocesserne

7.2.1 it til aDMinistration og DriFt aF steen & strøMs storcentre

Baggrund

I forlængelse af implementeringen af space management modul fra CoreFM har Steen & Strøm 

lagt fundamentet for indarbejdning af program for de forskellige former for drift, som er nød-

vendige i forbindelse med driften af storcentre. Denne interne indarbejdning og etablering 

gennemføres successivt og er ikke afsluttet.

Man startede med space management processen i 2003, med et pilotprojekt, hvor man for Lyng-

by Storcenter registrerede op til det det niveau som skulle være grundlaget for de øvrige centre, 

dette gjaldt f.eks. lejemålsoplysninger. 

CAse-oBJekt 

virksomhed:  indførelse af it space management og driftssystem hos steen & strøm, 

baseret på CorefM fra firmaet Backbone A/s

land: danmark

kernevirksomhed:  drift, udvikling og administration af storcentre

tema: teknologi

emne: it anvendelse

Best Practice aspekt: udbygning af driftsprogrammer for dynamisk bygningsdrift 

søgeord: space Management, it, driftssystem, driftsstrategi, 

 digital registrering

læringsPunkter

Mulighed for successiv udbygning af driftssystem og dermed forbedrede muligheder for styring•	

involvering og engagement fra alle medvirkende medarbejdere er nødvendig•	

Behovsopgørelsen og programmet er de mest betydningsfulde delelementer for processen•	

Analyse og tilpasning af arbejdsgange er vigtig•	

fACts oM steen & strøM

se afsnit 6.2.2. – space Management

fACts oM CorefM

CorefM udvikles af Backbone A/s, der med produkter som Byggeweb.dk og Bygnet.dk siden •	

1997 har specialiseret sig i internetbaseret software til byggebranchen. 

Backbone A/s beskæftiger både bygge- og it-faglige specialister, som med et tæt forhold til virk-•	

somhedens kunder og samarbejdspartnere sikrer letanvendelige produkter afstemt efter bruger-

nes behov og samtidens tekniske muligheder. 

virksomhedens produkter er udbredt til en stor del af den danske byggebranche.•	
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CoreFM

Udviklingen af CoreFM tager udgangspunkt i deres kunders aktuelle behov. Det betyder, at pro-

duktet anvender processer, som er velkendte for brugerne. CoreFM ændrer derfor ikke måden 

at tænke Facilities Management på. Ændringen består i den forædling af data, som softwaren 

genererer ved løbende inddateringer. Samt de medfølgende gevinster målt på tidsbesparelse og 

kvalitetssikring.

CoreFM er et dansk drifts- og vedligeholdssoftware der samler bygningens data ét sted på nettet, 

med adgang for bygningens driftspersonale og andre brugere. Det er udviklet til arealhåndte-

ring, bygningsregistrering, drift og vedligehold af tekniske og elektriske installationer, opga-

vestyring, forbrugsregistrering med mere. Med programmet kan man vælge ”hele pakken” og 

dermed få al bygningens drift og vedligehold i faste rammer. Eller man kan vælge produkter 

der retter sig mod konkrete behov, fx brandsikring, rengøring, lejemålshåndtering og bygnings-

syn. 

CoreFM er valgt af Steen & Strøm, fordi det er let tilgængeligt; har en nem registrering og enkle 

instruktioner. Et hovedargument for valget af CoreFM i forhold til andre systemer er at CoreFM 

er opbygget i en relationsdatabase som er tilgængelig via internettet, hvorved man kan arbejde 

dynamisk med den, hvilket giver større fleksibilitet og man får meget forærende efterhånden 

som data foreligger (kun et sted). Dette giver flere tilgængelige data for flere brugere.

Typiske driftssystemer kan håndtere driftsopgaver, hvortil der nogle gange kommer lejemål og 

arealhåndtering. Dette er her samlet i et system, udformet enkelt efter praksis.

Steen & Strøm har bl.a. valgt systemet ud fra ønsket om en god arealdatabase, hvor man kan 

importere fra AutoCad, ligesom man holder data adskilt i systemet.

Som regel har man tegninger som grundlag for arealinformationer, dette var dog ikke altid 

tilfældet i denne proces. En fordel er så at man kan koble forskellige brugere på systemet til 

at udføre hver deres ansvarsområde, f.eks. teknisk- eller udlejnings- eller markedskompetence. 

Dette er der behov for ved det tværfaglige samarbejde der foregår mellem driftslederne på de 

enkelte lokationer. Dette understøttes af periodiske driftsmøder, hvor erfaringer udveksles.

Space management strukturen er en træstruktur, som er logisk opbygget og hvorpå man kan 

lægge lag ovenpå, f.eks. arealfunktioner etc. Så kan man tænde og slukke efter behov for de 

enkelte klasser.

Bygningsejer

Administrator

rådgivere Medarbejder

Myndigheder

service-
leverandør

Processen

Aktuelt er der en proces i gang i samarbejde mellem Steen & Strøm og CoreFM, hvor der fore-

tages en arealregistrering for alle centre. Dette gælder ajourføring af tegninger samt kontrol af 

den aktuelle situation. Registrering af rum og lejemål foretages på stedet. Hertil føjes indlæg-
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ning i systemet med sigtet at opnå et troværdigt data/arealgrundlag som udgangspunkt for den 

efterfølgende proces.

Processen har været vanskeligere end først regnet med, og man står i øjeblikket midt i forløbet, 

som forventes gennemført i løbet af 2006. Undervejs er afprøvet digital aflevering af materiale 

fra byggesager. Dette vil dog først blive implementeret senere.

Næste aktuelle mål vil blive, at relevante medarbejdere får adgang til systemet og selv medvir-

ker ved vedligehold af data m.v. Pågældende medarbejdere vil være ansvarlige for hver deres 

faglige del. Dette forventes at blive en krævende proces, der kræver pædagogik og indlæring ved 

målrettede kurser og opbygning af dokumentation, vejledninger m.v. målrettet brugerne.

Tidsplanen er undervejs revurderet og der indgår tekniske tegnere i processen med tegninger, 

mens der også allokeres de nødvendige ressourcer for den videre proces. Der er ikke udarbejdet 

en samlet tidsplan for den videre proces, hvor det især gælder om at få fat i driftsmedarbej-

derne på de enkelte centre og få dem til at se nytteværdien og blive fortrolige med arbejdsgan-

gen ved anvendelsen og udbygningen af systemet. Den næste store hurdle vil være analyse af 

arbejdsprocesserne og organisering, idet alle havde hver sin metode tidligere.

CoreFM er alene software leverandør – det er deres primære mål, mens andre systemleveran-

dører tillige sælger rådgivning. For at løse dette dilemma uden at komme i klemme er man i 

CoreFM ved at opbygge partner relationer. Herved kan man som samlet leverance levere f.eks. 

digital aflevering og alle ikke-systemmæssige forhold udføres af samarbejdspartnere blandt ar-

kitekt/ingeniørfirmaer.

Næste fase er en dialog med driftspersonalet for at afdække processerne inden systemet imple-

menteres. Der regnes med at gennemføre et nyt pilotprojekt for Lyngby Storcenter, med opbyg-

ning af en driftsplan som start på næste etape. I den del medvirker eksterne rådgivere.

Etablering af driftssystem

Ved etablering af driftssystemet opnås en synlig driftsstrategi, som giver et visuelt overblik 

over bygninger og udearealer Endvidere indarbejdes en fælles, personuafhængig viden. Ved 

at arbejde med forebyggende vedligehold, vil der blive færre hovsa-løsninger og man opnår et 

økonomisk overblik over driftsudgifterne, hvorved driftsbudgettet kan udnyttes optimalt. Der-

til kommer en lang planlægningshorisont – med forbedret overblik over vedligeholdsopgaver i 

fremtiden samt bedre tjek på serviceaftaler og eksterne leverandører. Opgaver til outsourcing 

kan bedre ske samlet, hvorved man kan opnå en bedre pris på ekstern service.

 

CoreFM’s software-produkter omfatter Hosting, Areal, Afdelinger, Objekter og forekomster, Byg-

ningssyn, Planlægning, Brand, Vej og park. Nye produkter udvikles løbende i takt med kunder-

nes efterspørgsel, blandt det seneste er at forsikringerne, serviceaftalerne og leasingkontrakter-

ne registreres centralt og man kan se dem efter behov. Løsninger indeholder foruden software, 

rådgivning, support og aktivering af brugerne gennem kurser og undervisning. Afhængig af 

behov, kan dette foregå over en begrænset opstartsperiode – eller som en permanent serviceaf-

tale.

 

Et typisk implementeringsforløb vil være opdelt i faser og strække sig over en længere periode 

med mulighed for opsamling af erfaringer, som kan anvendes i nødvendige beslutninger om 

bl.a. registreringens detaljeringsgrad og en individualiseret arbejdsgang efter fuld implemen-

tering.
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Forløbet kunne se ud som følger:

 

1) Beskrivelse af omfang, struktur og mål med digitaliseringen

2) Indsamling af data, lagret på en Byggeweb arkivløsning

3) Overførsel af data til CoreFM

4) Behandling af data og opsætning af FM-planer

5) Yderligere detaljering og aktivering af nye brugergrupper

6) Fuld systemimplementering og –drift

7) Tilkobling af ekstramoduler til andre anvendelsesformål end drift og vedligehold

 

En væsentligt parameter for Steen & Strøm har været, at data med fordel kan anvendes på alle 

tidspunkter i forløbet – også før en fuld implementering. Det er dermed muligt at strække 

overgangen til digital Facility Management over en periode af valgfri længde. Samtidig med en 

forbedret og mere rationel arbejdsgang for hver overgang til en ny fase.

Anvendelsesmuligheder

CoreFM-konceptet er udviklet på baggrund af flere års erfaringer med Byggeweb-løsninger. Ofte 

har der ved afslutning af byggesagen været ønsker om at kunne gemme og efterfølgende vide-

rebearbejde indsamlede oplysninger til brug i forbindelse med drift og vedligehold. Byggeweb-

løsningen har kun delvist kunnet tilbyde faciliteter til dækning af dette behov, som foruden 

deling af fælles informationer består af bl.a. registreringssystematik, overblik, planlægning og 

visualisering. Byggeweb er dog stadig et velvalgt udgangspunkt for indsamling af data til brug 

i CoreFM.

registrering

Anvisninger

fM-opgaver

Planlægning
og fordeling

Analyser og
budgetter

 

CoreFM suppleres løbende med ekstramoduler til særlige anvendelsesformål. Herunder opga-

vestyring, beskrivelse af lejemål, rengøringsruter, evakueringszoner og andre forhold, som ikke 

fremgår af en traditionel FM-plan.

  

Digital registrering af eksisterende byggeri omfatter typisk arealer, bygningsdele/inventar og 

driftsplaner.

 

Ved registrering af arealer opnås et præcist overblik over arealers udstrækning og anven-

delse. Systemet kan opsummere arealer fra en enkelt vægflade og op til et antal ejendom-

me samt alle mellemliggende niveauer. Der kan beregnes på vilkårlige, brugerdefinerede 

arealer, foruden arealfunktioner, interne/eksterne lejemål, fællesarealer, priszoner, mm.  
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Registrering af bygningsdele og inventar medfører overblik og mængdeberegner på alle ni-

veauer i ejendomsporteføljen. Registrerede oplysninger kan anvendes til FM-planlægning samt 

overblik over brand- og andet inventar mm.

  

Eksisterende driftsplaner kan overføres til programmets planlægningskalender, således at FM-

tiltag og likviditetsbudgetter centraliseres og standardiseres. Driftsplaner kan oprettes med en 

detaljeringsgrad, der svarer til eksisterende praksis, for på sigt at kunne forædles via målrettet 

registrering af arealer, bygningsdele, og inventar.

Fordelene ved digital registrering er:

 

Let tilgang til fælles data på tværs af faglige og geografiske afstande• 

Visuelt overblik over arealer og forekomster• 

Enkel ajourføring af anvisninger og FM-planer• 

Sammenligning af forskellige ejendommes tilstande og FM-omkostninger• 

Genanvendelse af data til andre formål end drift og vedligehold• 

 

Moduler

Arealmodulet samler alle opmålinger og giver brugerne et overblik over deres ejendommes 

arealer. Programmet samler oplysninger om arealer både ude og inde. Man kan opmåle og re-

gistrere på forskellige detaljeringsniveauer, afhængig af hvad man ønsker at bruge systemet til. 

Både cirkatal og nøjagtige opmålinger kan registreres og anvendes til rapporter om arealernes 

fordeling og deres beskaffenhed. Arealmodulet er også grundlag for øvrige øvrige moduler. 

Digitale tegninger i DWG-format konverteres automatisk, så de kan vises og bearbejdes direkte 

på Internettet uden brug af AutoCAD. De konverterede tegninger genanvendes i visninger og 

rapporter, f.eks. lejemålsbeskrivelser.

  

Arealmodulet giver bl.a. følgende muligheder:

Visuelt overblik over arealerne og deres anvendelsesmuligheder• 

Et klart billede af hvad bygningen bruges til• 

Mulighed for at bearbejde data direkte i tegningen• 

Mulighed for at udskrive rapporter med arealoplysninger • 

Fælles viden om bygningens arealer • 

Grundlag for at arbejde med lejemål, brand, bygningsdele mm.• 

 

Planlægningsmodulet benyttes til at planlægge en synlig driftsstrategi, så man bevarer bygnin-

gens værdi og sørger for bedste grundlag for at lægge en plan for drift og vedligehold.. 

Bygningssynsmodulet samler observationer på tværs af tid og sted. Når rådgivere syner bygnin-

gen, skriver de deres observationer ind i programmet. Her har bygningens ejer og andre bru-

gere fælles adgang til at se resultatet af synet, og får mulighed for at tage initiativer i forhold til 

deres del af reparation og vedligehold. 

Kilder 

Samtale med Clars Danvold, CoreFM/Backbone d. 28. juni 2006

Samtale med Finn Chabert og Anders Hammer, Steen & Strøm d. 9. juni 2006

www.corefm.dk
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7.2.2 DistancearBejDsPlaDser i ”FreMtiDens skat”

CAse-oBJekt 

virksomhed: skAt

land: danmark

kernevirksomhed:  inddrivning af skat

tema: teknologi og infrastruktur

emne: ikt anvendelse.

Best Practice aspekt: fleksible og mobile arbejdspladser

søgeord:  distancearbejde, it, arbejdspladsindretning, nye arbejdsformer, kontor-

hotel 

”Hellere en organisation, der prøver og indimellem må fejle end en organisation, der aldrig prøver og for-

stener”

Skatteminister Kristian Jensen på temamøde om distancearbejde i referencegruppe om ”Frem-

tidens SKAT”, den 24.oktober 2006. 

Baggrund

SKAT er etableret som del af strukturreformen, hvor skatte- og inddrivelsesopgaven overføres 

fra kommunerne og amter til statsligt regi pr. 1. november 2005 og fusioneres med det hid-

tidige ToldSkat som en ny samlet skatteadministration. Dette betyder, at man går fra ca. 300 

formelle enheder på lige så mange adresser til én statslig enhedsorganisation på i alt ca. 30 

adresser. Antallet af medarbejdere øges fra ca. 4.600 i ToldSkat til ca. 10.300 i den nye organisa-

tion. I løbet af de kommende år forventes medarbejderantallet at falde til ca. 7.000 ved naturlig 

afgang suppleret med gennemførelse af langsigtede strategier, der skal opretholde og forbedre 

de ydelser SKAT leverer. Blandt disse kan nævnes LEAN på de administrative processer, øget 

fokus på digital forvaltning m.v.

Blandt de politiske målsætninger for fusionen kan nævnes, at man ønsker at bevare og udbygge 

den gode borgerbetjening, og at organisationsstrukturen skal være forenelig med en helheds-

orienteret sagsbehandling. Endvidere skal retssikkerheden og ensartetheden i opgavevaretagel-

sen styrkes. Der skal gennemføres en ny og samlet service- og kontrolstrategi. Opgaveløsningen 

skal opretholdes på nuværende niveau og på nogle områder forbedres, og endelig skal der sik-

res en sammenhængende styring og prioritering af de ressourcer, der er til rådighed.

Nogle af de udfordringer den nye organisation skal håndtere er at opretholde en ligeværdighed 

mellem parterne i fusionen og at tilgodese politiske løfter om effektiviseringer. Endvidere skal 

der tages regionalpolitiske hensyn og forventningerne er, at produktionen i det store og hele 

læringsPunkter: 

indførelse af distancearbejde i en organisation forudsætter at strategier for fM, ikt og Hr er tæt •	

forbundne og i overensstemmelse med organisations samlede strategi 

en grundig forberedelse er nødvendighed ved indførelse af distancearbejde i større omfang•	

Pilotprojekter er en effektiv metode til at afprøve løsninger inden de udrulles over hele organisa-•	

tionen

det er vigtigt at skabe win-win situationer, f.eks. ved at medarbejderne opnår mindre transport •	

og organisationen opnår større effektivitet og arealbesparelser

distancearbejde indebærer ændrede kompetenceprofiler for både medarbejdere og ledere•	

for at undgå ensomhed ved distancearbejde skal der skabes rum for socialt fællesskab og faglig •	

sparring
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kan opretholdes under fusionen. Det må ikke koste noget, og der skal tages hensyn til globali-

sering og øget fokus på familie-, fritids- og arbejdslivets sammenhænge.

Placeringen af de 30 skattecentre, 4 kundecentre og 1 betalingscenter blev afklaret i det politi-

ske system. Resultatet er vist på nedenstående Danmarkskort.

Hjørring 30 skattecentre

4 kundecentre

1 Betalingscenter
Aalborgthisted

skive
struer

Herning
ringkøbing 
= Betalingscenter

Billund

Horsens

esbjerg

ribe = kundecenter
Haderslev

tønder

randers

grenaa
Holbækårhus

fredensborg
nærum
københavn

køge

Maribo

roskilde + kundecenter

næstved

korsør

svendborg

rønne
odense

+ kundecenter

Middelfart

Høje tåstrup

Mission og vision

For den nye koncern/enhedsforvaltning blev der opstillet en fælles mission og fælles visioner. 

Missionen er: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. 

Visionerne tager udgangspunkt i følgende begreber: Retssikkerhed, Service, Kvalitet, Effektivi-

tet, Åbenhed og Attraktiv arbejdsplads. Visionerne er vist sammen med de tilhørende strategier 

på nedenstående figur.

retssikkerHed

effektivtet kvAlitet

serviCe

åBenHed

AttrAktiv 
ArBeJdsPlAds

visioner og strAtegier

fair Play

regelforenkling

efQM excellence

sol-projektet?

Procesudvikling?

kompetencestrategi?

fremtidens skAt?

inddrivelsesstrategi?

indsatsstrategi

it-strategi

systemmodernisering

effektiviseringsstrategi

kanalstrategi?

informationsstrategi?
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Blandt FM tiltagene og organisering var bl.a., at der skal være én indgang for borgere og virk-

somheder samt internt i SKAT. Det betød, at der på fusionsdatoen var etableret et kundecenter, 

e-mail samt tast-selv på nettet. Hertil blev der etableret en fælles IT-platform og helpdesk m.m. 

Supplerende tiltag var bl.a. scanning af post, journalisering, smart cards, trådløse bærbare PC-

ere og mobiltelefon – alt baseret på en øget digitalisering.

Som forarbejde blev der bl.a. indhentet inspiration fra Slots- og Ejendomsstyrelsens rapport, 

”Fremtiden kontor” fra september 2005 og fra rapporten ”Ny kontorindretning – et vidende-

lingsværktøj eller bare smart”? af Eva Bjerrum og Anne Bøgh Fangel, Center for New Ways of 

Working, Alexandra Instituttet A/S.

Fremtidens SKAT

I forbindelse med etableringen af Fremtidens SKAT blev der etableret et projekt forankret i HR-

Hovedcentret i SKAT som en satsning på det langsigtede strategiske HR-arbejde efter fusionen. 

I projektet er udarbejdet en rapport om kontorhoteller – som er en arbejdstitel for fire forskel-

lige modeller af decentrale arbejdsstationer. Rapporten om kontorhoteller beskriver, hvordan 

modellerne antages at kunne supplere SKATs nuværende organisering og samtidig understøtte 

mission og visioner om attraktiv arbejdsplads, effektivitet og service. 

For visionen om attraktiv arbejdsplads er der tale om et helt afgørende projekt, der kan give 

den fleksibilitet for den enkelte, som er et krav til en moderne arbejdsplads. Visionen om effek-

tivitet har i projektet to omdrejningspunkter: Et generelt besparelsespotentiale på kontorareal 

samt SKATs evne til at løse opgaveporteføljen effektivt og ressourceansvarligt, der hvor opgaven 

er. Visionen om service retter sig i projektet mod borgernes almindelige anerkendelse af SKAT 

og SKATs arbejdsmetoder. For at kunne kvalificere antagelserne lægger rapporten op til at af-

prøve disse i en række pilotprojekter.

 

Man har igangsat et pilotprojekt, hvor SKAT i samarbejde med Vesthimmerlands kommune har 

oprettet fire arbejdsstationer til fleksibelt brug for alle SKATs medarbejdere på det lokale bib-

liotek. Fem øvrige pilotprojekter bliver igangsat i løbet af foråret og hen over sommeren 2007, 

hvor håbet er, at flere modeller af kontorhoteller kommer i ”spil”. 

 

Tillige har SKAT oprettet distancearbejdspladser for medarbejdere bosat i Sønderborg området 

– organisatorisk tilknyttet Skattecenter Tønder. Et af de øvrige fem pilotprojekter er i Sønder-

borg, hvor SKAT søger at facilitere medarbejdere på distancen med et kontorhotel. Her er sigtet 

bl.a. at undgå at ensomhed overskygger frihed ved at skabe rum for socialt fællesskab og faglig 

sparring. Endvidere fokuseres på, at arbejdet ikke tiltvinger sig for megen adgang til familie- 

og privatliv og at skabe klare grænser for arbejdet. Pilotprojektet i Tønder omtales nærmere 

senere.

 

Aktuelt er arbejdsopgaven og det primære sigte i projektgruppen at vejlede og facilitere pilot-

projekterne i forhold til struktur og behov tilpasset den lokale kontekst. Hele projektet er tænkt 

og initieret af SKATs øverste ledelse, som har haft en grundantagelse om, at kontorhoteller er 

et egnet redskab til at supplere organiseringen. Men i en foranderlig projektfase har projekt-

gruppen søgt, både gennem problemformulering, metode i rapporten og ved igangsættelse af 

pilotprojekter at vende processen således, at man får en bottom-up proces.

 

Igennem projektet har man indgået nye partnerskaber, søgt nye organisations- og arbejdsfor-

mer og konstateret, at IT-anvendelse er en vigtig parameter for et succesfuldt projekt – og i det 

hele taget har projektgruppen søgt at facilitere pilotprojekterne med både ”bløde og hårde” 

værdier. 
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I forbindelse med et referencegruppemøde om ”Fremtidens SKAT” blev der sommeren 2006 

opstillet følgende highlights til, hvad fremtidens medarbejder forventer sig af en attraktiv ar-

bejdsplads:

Fleksibilitet i forhold til hvor, hvornår og hvordan man arbejder• 

Respekt for det hele menneske og fokus på sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv• 

Individuel løn i forhold til indsatsen, dvs. produktet man leverer• 

God ledelse, der giver frihed under ansvar, klare mål og rammer, • coaching frem for overvåg-

ning

Meningsfyldte, udfordrende opgaver, hvor man kan påvirke prioriteringen• 

Gode og fleksible fysiske rammer tæt på hjemmet• 

Gode udviklings- og karrieremuligheder både internt og eksternt• 

Man kan se sig som en vigtig del af en helhed – både fagligt og socialt• 

Organisation med god styring, der ikke fryser fast, men udvikler sig• 

Et klart • brand – en god sag, man kan identificere sig med som medarbejder

• 

I denne del af strategierne ville man arbejde med, hvordan distancearbejde, kontorhoteller og 

indretning kan supplere og udvikle SKATs nuværende organisering og dermed understøtte mis-

sionen og visionerne.

Der er arbejdet med 4 modeller for kontorhoteller i tilknytning til de regionale skattecentre. 

Hertil kommer distance- og hjemmearbejdspladsen. 

distance /
Hjemmearbejde

det traditionelle

det moderne

det mobile (flytbare)

det kontorløse

fire Bud På Modeller Af "kontorHoteller"

skatte-
center

Det traditionelle kontor som består af arbejdsplads og evt. mødested for borgere og virk-1. 

somheder. Placeres på decentral lokation eller eventuelt som en fleksibel indretning og 

brug af del af skattecenteret. Flere deler samme plads, hvorved arealbesparelser opnås. 

Denne model vurderes at være mest brugbar som led i en effektiv tilpasning af lokaler til 

et faldende antal medarbejdere og til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads. Kan imple-

menteres hurtigt.

Det moderne kontor som ikke findes og derfor kræver et pionérarbejde i samarbejde med 2. 

eksterne interessenter. Det er et lokalt kontorfællesskab og både arbejdsstation, mødested 

og evt. ad-hoc betjeningssted. Vægten her lægges på multifunktionel anvendelse af offent-

lige lokaler som er et fleksibelt tilbud, der ikke erstatter plads i skattecentret. Denne model 

byder især ind på visionen om attraktiv arbejdsplads og service og kan tænkes sammen 

Den attraktive arbejds-

plads

Distancearbejde, 

kontorhoteller og ind-

retning



2497  teknologi og infrAstruktur

7

med distancearbejdsplads som kompenserende for tab af arbejdsfællesskab med mulighed 

for videndeling.

Det mobile kontor (flytbart) er en arbejdsstation, der fleksibelt kan flyttes hen, hvor op-3. 

gaven skal løses. Den kan både omfatte mobilt kontor og mobilt inventar. Denne løsning 

supplerer den faste plads i skattecentret og sparer ikke umiddelbart areal, men giver med-

arbejderen mulighed for at løse opgaven i færre arbejdsgange – ofte på stedet. Hører sam-

men med indsatsstrategien med øget synlighed samt mulighed for fleksibilitet i geografisk 

placering i en tilpasningsperiode.

Det kontorløse kontor, hvor medarbejderen er mobil og udstyret med bil og bærbart udstyr. 4. 

Det er velegnet til medarbejderen der er meget i ”marken”. Mellem de udgående besøg log-

ges på nettet fra biblioteket, cafeen, hjemme eller et andet kontorhotel, hvorfra sagerne 

færdigekspederes. Dette er den mest vidtgående model, som bygger på et nyt jobdesign for 

en udvalgt medarbejdergruppe. Modellen understøtter i særlig grad effektivitet og service. 

Forventes for mange medarbejdere at være et attraktivt bud på et nyt slags arbejdsliv.

Fælles for modellerne er, at de kræver mobilt IT og digital understøttelse af processerne, hertil 

rutine i brugen af digitale redskaber. Job designet i SKAT skal vurderes: Hvilke opgaver? Og 

hvordan skal de løses? Medarbejderne skal klædes på til de nye situationer, og lederne skal 

forstå at lede i en virtuel organisation. Skattecentrene skal tilpasses, så de både kan klare at 

medarbejderne er ”inde” og ”ude”. Det er vigtigt at følge op på de strategiske spor, der er taget 

for SKATs opgaveløsning, f.eks. i forhold til borgerbetjening, indsatsstrategi m.v. Hertil kommer 

at skabe den fornødne motivation, og give medarbejderne lysten til forandringer af såvel orga-

nisation, processer og kultur.

Potentialet for kontorhotel og distancearbejde er samspillet mellem

Effektivitet1. , hvor det er vigtigt at skabe win-win situationer, at udnytte de digitale værktøjer 

bedre, at arbejde hen imod et mindre arealforbrug, spare transport samt forbedre produk-

tiviteten.

Service2. , hvor et tværoffentligt samarbejde prioriteres samt hvor medarbejderne er mere hos 

”kunden” og mindre på kontoret og tillige hvor servicebegrebet ”nytænkes”

Attraktiv arbejdsplads3. , hvor der arbejdes på at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- 

og arbejdsliv, hvor transporttiden minimeres og hvor den enkelte i højere grad kan tilret-

telægge sit arbejde og endelig ved at skabe et meningsfuldt fællesskab.

Et eksempel på win-win situation er vist i nedenstående skema.

Gennemførelsen er baseret på, at man er bevidst om, at der er en naturlig modstand ved for-

andringer, hvorfor kommunikation og information prioriteres højt sammen med en succes-

siv involvering og medbestemmelse i forbindelse med pilotprojekter, hvor ideerne afprøves og 

justeres. Aktiviteterne er baseret på såvel en teoretisk som praktisk tilgang. I forløbet spiller et 

velfungerende intranet en stor rolle i formidlingen og det er vigtigt at skabe legitimitet og give 

medarbejder skaT borger og virksomhed

mindre transport  mindre transport mindre transport

– attrektiv arbejdsplads – større effektivitet – bedre service
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mening, så dialogen er direkte og suppleret med inddragelse i forandringsprocesserne som 

herved er med til at skabe den nødvendige udvikling.

I nedenstående skema er SKAT’s opgørelse over omkostninger pr. medarbejder sammenholdt 

med forudsætningerne i finansloven for 2006. For privat udbudte kontorhoteller varierer pri-

sen mellem 1.500 kr. til 7.000 kr. pr. måned pr. arbejdsplads afhængig af beliggenhed og ser-

vicering.

Der skal foretages valg i forbindelse med design og etablering af konkrete kontorhoteller ud fra 

konkrete formål, præferencer, behov og muligheder, herunder økonomisk ressourcer. Det dre-

jer sig om graden af valgfrihed, ejerskab til den fysiske lokation, fleksibilitet i lokaliseringen, 

ansvar for drift, fleksibilitet i deling af pladser, opgaver, kontakt med borgere og virksomheder, 

kontakt med andre end SKAT-medarbejdere samt endelig graden af socialt arbejdsfællesskab.

Pilotprojekt Tønder

Dette projekt skal afprøve distancearbejde som en ny måde at organisere arbejdet på. Distan-

cearbejdet er en mere formaliseret og omfattende form for hjemmearbejde. Projektet blev gen-

nemført i 2006. Hvis projektet evalueres positivt af medarbejdere og ledelse, er det tanken, som 

2. milepæl (hvor den 1. er kontorhoteller) at løfte distancearbejdet op til et generelt organisati-

onsprincip i SKAT.

I forbindelse med fusionen blev der udmeldt mulighed for 500 distancearbejdspladser. Derud-

over findes der en mangfoldighed af varianter af tidligere hjemme- og distancearbejdspladser. 

Alt dette skal ind- og samtænkes i organisationsprincipperne for distancearbejdspladser, lige-

som personalepolitikken skal tilrettes dette.

De strategiske overvejelser ved indførelse af distancearbejdspladser er bl.a. at opstille rammer 

og retningslinier for brugen af kommunikationsværktøjer samt at overveje besparelsespoten-

tialet – overhead-omkostninger. Hertil at optimere organisering af centerarbejdspladsen – set i 

forhold til distancearbejde samt at overveje resultatlønskontrakter med distancemedarbejdere 

og tiltag i organisationen, der skaber samhørighed – dvs. skabe en kultur, hvor medarbejderne 

udvikler egen markedsværdi, men samtidig udvikler/skaber markedsværdi for virksomheden.

Opmærksomhedspunkter for afdelingsledere ved indførelse af distancearbejde er at arbejde 

med proces for optimal organisering af afdelingen, forslag til udarbejdelse af afdelingsvis ram-

meaftale og at tænke i brugen af kommunikationsværktøjer, specielt webcams. Hertil kommer 

at være opmærksom på distancemedarbejdernes trivsel samt være synlig via kommunikations-

værktøjerne og proaktiv i forhold til elektronisk videndeling.

omkosTninger pr medarbejder

beregnet standardpris pr. standardarbejdsplads 

Husleje

rengøring, renovation, bygningsvedligehold, varme, el, vand

Pc’er, kontormaskiner

telefoni

inventar

i alt, kr.

gennemsnit af ovennævnte: 56.000 kr./år og 4.669 kr./md.

finanslov 06 

26.885

12.293

11.000

1.677

1.866

53.721

skaT 

29.289

14.001

11.505

1.677

1.866

58.338

Omkostninger

Variabler i udform-

ning af kontorhoteller
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Lederprofilen skal ændres fra kontrol af tilstedeværelse til bedømmelse af resultater, fra overvåg-

ning til støtte og gode råd, fra ordreafgivelse til problemløsning, fra hierarkisk styring til pro-

jektledelse, fra at præmiere lydighed til at stimulere egne initiativer, fra at prioritere stabilitet 

til at opmuntre fleksibilitet, fra at kontrollere ressourcer til at skabe ressourcer samt fra at være 

chef på heltid til at lade chefrollen være en bibeskæftigelse ved siden af eget operativt ansvar.

Det er projektets anbefaling, at distancearbejdspladser ikke kun indføres til medarbejdere med 

udgående arbejde. Distancearbejdspladser anses for velegnet ved stort set alle arbejdsopgaver, 

når der henses til SKAT´s samlede opgaveportefølje.

På nuværende tidspunkt er der begrænsninger for medarbejdere, som arbejder med ekspedi-

tionsopgaver og telefonbetjeningsopgaver (agenter). Men på sigt, når teknikken er klar, kan te-

lefonbetjeningsopgaver ligeledes klares fra distancen, og medarbejdere i ekspeditionsområder 

kan eksempelvis rotere mellem administrative opgaver (som kan udføres hjemme) og ekspedi-

tionsopgaver på centret.

Medarbejderprofilen kræver selvstændighed, selvdisciplinering, selvledelse, selvstyring og uaf-

hængighed af andres initiativ. Endvidere at man har en klar forståelse af egne rammer og kom-

petenceområder, erfarenhed i jobbet og i besiddelse af gode IT-værktøjer. Endelig skal man være 

velorganiseret i sin arbejdsgang. I nedenstående tabel er vist en oplistning af forskellige typer 

af medarbejderkompetencer

Udfordringen i en verden, hvor vi altid er på, og alle er forbundet med hinanden vil være at 

finde den rigtige information, at ændre information til viden, at styre sin tid samt at fastholde 

fokus på opgaver med høj prioritet.

Ifølge Microsoft går udviklingen i retning af intelligent software. Teknologien vil automatisk 

vide hvilke telefonopkald, der skal stilles videre, og hvilke e-mails, der skal prioriteres først. 

Softwaren vil blive udviklet i retning af tekst til tale og oversættelsesservices. Man kan lytte til 

e-mails eller læse voice-mail afhængigt af forholdene.

Faglig opdatering via elektroniske kommunikationsværktøjer er mulig f.eks. ved brug af Mes-

senger, Communication 5, e-learning, e-mails, telefonmøder, elektronisk faglig netværk, web-

cams og videokonferencer.

Der skal foretages en forventningsafstemning i forhold til arbejdets organisering. Bevidstheden 

skal skærpes omkring formen for videndeling og faglig sparring. Distancemedarbejderne må 

ikke forvente, at det sociale kan indhentes på deres fremmøde dage. Det giver støj. De tilbage-

værende bliver revet ud af de eksisterende sociale sammenholdsmønstre. Det viser sig hårdest 

for de tilbageværende. Der må ikke ske for-fordeling af distancemedarbejderne – ”dem og vi” 

situationer skal undgås.

medarbejderkompeTencer

faglige kompetencer

sociale kompetencer

forandringsparate kompetencer

stor faglighed, dyb eller bred viden, effektiv, sikker, kommunikerende, 

planlægningsevner.

initiativrig, nysgerrig udfordrende, sætte sig i andres sted, samarbejdsori-

enteret

forståelse for samhørighed, personligt overskud, proaktiv, tage bestik af 

fremtiden og tilpasse sig.

Arbejdsopgaver

Videndeling

Opmærksomheds-

punkter i forhold til 

kollegerne på hovedar-

bejdspladsen
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Testresultaterne i forhold til medarbejderne er opsummeret i nedenstående tabel.

Til sammenligning med disse testresultater er erfaringerne fra en mobil medarbejder i Arbejds-

tilsynet beskrevet i nedenstående tekstboks.

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på interview med konsulenterne Brian Parbst Hansen og Anni Eh-

lers, SKAT den 24. april 2007 samt nedennævnte materiale:

SKAT (udateret): Guide til pilotprojekt om kontorhoteller. Notat.

SKAT (udateret): Pilotprojekt Tønder – distancearbejdspladser. Dias serie.

SKAT (2006a): Rapport om kontorhoteller i fremtidens SKAT. September 2006. 

erfAringer frA en MoBil MedArBeJder i ArBeJdstilsynet

før organisationsændringen så han sine kolleger dagligt – nu bliver det kun én gang om ugen, når de 

holder møde i tilsynsgruppen. en af de største forskelle i forhold til tidligere har netop været, at man 

ikke har den samme kontakt til alle sine kolleger mere. det er derfor også vigtigt at give sig tid til den 

uformelle snak på de ugentlige møder i tilsynsgruppen, og supplere med andre former for fælles ar-

rangementer, eventuelt som en kombination af hygge og videndeling. det er en god idé at bruge Msn 

Messenger, så man altid kan se hvilke af ens kolleger, man hurtigt kan komme i kontakt med. Man kan 

stille spørgsmål til hinanden og give korte beskeder.

det er hans oplevelse, at det er individuelt fra person til person, om det er vigtigt at have en leder tæt 

på én. Alle skal dog vide, hvad man som medarbejder skal gøre i de enkelte situationer, herunder de 

mere vanskelige eller tilspidsede situationer. Aftaler om arbejdstid, kørsel osv. skal være på plads, 

så det ikke skaber usikkerhed blandt medarbejderne, når tingene ikke spiller sammen. eventuelle it-

problemer skal tages meget seriøst og have høj prioritet, da det ellers skaber en masse frustrationer og 

spildtid for medarbejderne.

sammenfattende har den nye måde at arbejde på givet en stor grad af frihed til at planlægge og tilret-

telægge arbejdet i hverdagene. Alt i alt giver det mulighed for en større og bedre sammenhæng mel-

lem arbejds- og familieliv.

kilde: guide til pilotprojekt om kontorhoteller. notat udarbejdet af skAt. 

distance-

medarbejderen

ledelsen/lederen

kollegerne

fordele

fleksibilitet, ro, fordybelse, effektivitet, 

faglig selvstændighed, udvikling af basale 

it-kundskaber, ingen stress om morgenen, 

færre afbrydelser, mindre sygefravær, 

sparet transporttid

fastholde kvalificeret arbejdskraft, skabe 

øget effektivitet, skabe tilfredse medarbej-

dere, større fleksibilitet, ønsker om flere 

distancemedarbejdere i afdelingen

uforandret situation

Ulemper 

Arbejdslivet og privatlivet flyder sammen, 

den sociale dimension mangler, fælles-

skabsfølelsen. stress ved systemnedbrud

dem og vi, synlighed

støj, går ud af tidligere sociale sammen-

hænge, de administrative byrder stiger, 

ensomhed
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SKAT (2006b): Pilotprojekt Tønder vedrørende distancearbejdspladser. September 2006.

SKAT (2006c): Referat fra referencegruppemødet i ”Fremtidens SKAT” den 24.oktober 2006.

SKAT (2006d): Projektbeskrivelse af 13.november 2006: Koncept for distancearbejde i SKAT, her-

under kontorhoteller.

SKAT (2007): Indlæg på DFM konferencen 2007 af projektchef Peter Joensen.
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7.3 infrasTrUkTUr

Dette tema indeholder en case om:

Asset management, der betragter investeringer af infrastuktur som et kapitalgode, der skal • 

forvaltes ud fra forretningsmæssige principper

7.3.1 asset ManageMent aF teknisk inFrastruktur

Baggrund

Hvor anvendes skatteborgernes penge bedst, når de økonomiske midler ikke svarer til investe-

rings behov? Dette er et prioriteringsspørgsmål som de fleste kommuner genkender og det er 

en problemstilling som dukker op hvert år, når der skal laves kommunale budgetter. Grontmij 

| Carl Bro har udviklet modelleringsværktøjer som skaber bedre overblik over effekterne af 

forskellige vedligeholdsstrategier. Denne type økonomistyringsværktøjer er velkendt inden for 

vedligehold af bl.a. veje, men det nye ved dette værktøj SAMS (Strategisk Asset Management 

System) er, at her er der mulighed for at kombinere økonomiske beregninger fra flere forvalt-

ningsområder og dermed bliver forvaltningscheferne i stand til at sammenligne de forventede 

konsekvenser af alternative investeringsstrategier. Pt. består værktøjet af modelleringsmodu-

lerne: vand, vej og kloak. 

• 

Support- og kernevirksomhed

At de første modelleringsmoduler vedrører vand, vej og kloak, skyldes at ledningsnet til vand-

forsyning og spildevandsafledning stor set altid ligger i forbindelse med veje. Der kan derfor 

være både praktiske og økonomiske fordele ved at koordinere f.eks. renoveringsarbejde.

CAse-oBJekt

virksomhed: grontmij | Carl Bro og sæby kommune  

land: danmark

kernevirksomhed:  rådgivende ingeniørvirksomhed og kommune 

tema: teknologi og infrastruktur

emne: infrastruktur 

Best Practice aspekt:  Prioritering af økonomiske ressourcer vha. modellering af  

vedligeholdelsesstrategier 

søgeord: Asset management, infrastruktur, kommuner, it 

læringsPunkter

flere penge til vejvedligeholdelse efter dokumentation for de økonomiske konsekvenser ved •	

manglende vedligeholdelse 

godt med et samlet overblik over flere sektorer, fordi en kommune er ansvarlig for flere forsy-•	

ningsområder. det passer til kommunalt behov.

de visuelle resultater er gode til formidling af et emne som ofte er svært at synliggøre.•	

der er et stort arbejde at etablere tilstandsvurderingerne, som beregningerne skal udføres på •	

baggrund af. 

Principperne for værdisætningen kan udformes på forskellig vis og de er afgørende for resulta-•	

terne, derfor bør man give beregningsprincipperne stor opmærksomhed. 
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For at illustrere hvordan man kan bruge asset management i forvaltning af teknisk infrastruk-

tur refereres her til erfaringerne fra vejforvaltning i Sæby Kommune. Sæby var den kommune, 

som først anvendte Grontmij | Carl Bro asset management system til vejforvaltning, RoSy®, til 

at få kortlagt værdien af samtlige veje med tilhørende udstyr, og de er i gang med tilsvarende 

registrering og værdisætning af ledningsnet, vandværker, renseanlæg m.m. 

Forvaltning af teknisk infrastruktur i en kommune

Velfungerende byer indebærer velfungerende infrastruktur til vandforsyning, energiforsyning, 

transport, kommunikation, affaldshåndtering, regn og spildevandshåndtering. Den tekniske 

infrastruktur betragtes ofte som den usynlige by, som nok er vigtig, men som det ikke er let at 

fastholde politisk interesse for, så længe systemerne fungerer. Derfor taler man i dag om at der 

er et investeringsefterslæb inden for især kloaker, vandforsyning og veje. 

Infrastruktur er kendetegnet ved store investeringer og et langsigtet tidsperspektiv, og i Dan-

mark betragtes infrastruktur hovedsageligt som et alment gode, og derfor er forvaltningen af 

infrastruktur tæt knyttet til den offentlige forvaltning. Lokalt er det typisk kommunen som er 

forsyningsmyndighed. 

I denne case bruges vejforvaltning som eksempel på forvaltning af infrastruktur, og der er man-

ge paralleller til vedligehold af kloaksystemer, vandforsyning, energiforsyning mm. De danske 

kommuner forvalter tilsammen 61.000 km veje, der skal passes og vedligeholdes, så trafikan-

terne oplever en trafiksikker og behagelig vej. Vejforvaltningen er skattefinansieret. 

Grontmij | Carl Bro har i mere end 15 år rådgivet danske kommuner i vejvedligehold og deres 

IT-system til vejforvaltning, RoSy®, giver mulighed for at samle alle informationer, som er rele-

vante for vejforvaltning. En præsentation af vejforvaltningssystemet illustrerer samtidig mange 

af de opgaver som ligger i forvaltning. 

Samtlige funktioner i RoSy® er:

Grunddata for kommunens vejnet• 

Planlægning (især by- og trafikplanlægning, prognoser)• 

Håndtering af gravetilladelser• 

Drift: snerydning, fejning mm.• 

Uheldsstatistik• 

Asset management: økonomi• 

Støjkortlægning• 

fACts oM grontMiJ| CArl Bro

dansk virksomhed i den hollandske koncern grontmij, der er europas sjettestørste rådgivende •	

ingeniørvirksomhed.

rådgiver inden for fx byggeri, anlæg, vand, miljø, energi og industri og er bl.a. repræsenteret i •	

Holland, danmark, england, tyskland, Belgien, Polen, irland, sverige og vietnam.

i danmark arbejder 1200 af koncernens 7000 ansatte.•	

rådgivning indenfor traditionel facilities management, kaldes i grontmij | Carl Bro optimeret •	

ejendomsdrift. i rådgivningen sættes typisk fokus på brugernes trivsel, ejendommens standard, 

inventarets håndtering, terrænets udformning, forbrug af energi, vand samt anvendelse af drifts- 

og vedligeholdelsesøkonomi. 

erfaringerne fra denne form for traditionel facilities management kombineres med erfaringer og •	

viden om planlægning, drift og vedligeholdelse af vandforsyninger, spildevandssystemer og an-

dre typer teknisk infrastruktur.
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Ruteplanlægning• 

Broforvaltning• 

Udstyr: skilte, trafiksignaler mm• 

CamSurvey (onsite digital dataregistrering)• 

I det daglige er der tre hovedopgaver i en kommunal vejafdeling. Den ene er borgerservice, og 

består i modtagelse og håndtering af borgerhenvendelser vedr. huller i vejen m.m. og håndte-

ring af gravetilladelser til f.eks. telefonselskaber, fjernvarmeselskaber, vandværker og andre 

ledningsejere. Planlægning af vejvedligehold og økonomistyring er den anden hovedopgave. 

Her er udfordringerne at holde sig indenfor et givet budget, og her har vintervejret stor indfly-

delse på både driftsomkostninger og vejens levetid. Den tredje hovedopgave er den praktiske 

organisering af arbejdet. Hvor det tidligere var kommunens egne folk som var udførende, udli-

citeres mange opgaver i dag.   

Et fælles koncept for working asset management 

Omkring 2003 startede Carl Bro udviklingen af et fælles koncept betegnet ”strategisk asset ma-

nagement”, der giver input til beslutningstagere (primært kommunale politikere og forvalt-

nings chefer), der skal lave budgetter og afsætte beløb til de forskellige områder (bygninger, 

spildevand mm.). Ideen udspringer af successen fra anvendelse af asset management systemer 

inden for enkelte fagområder samt politikernes behov for at budgetlægge investeringer i flere 

forsyningsområder.  

Ideen er at udvikle et IT-system der giver en fordelingsnøgle baseret på ”ønsker” (estimere inve-

steringsbehov) fra de enkelte områder. Værktøjet simulerer forskellige budgetter og forskellige 

løsninger f.eks. de økonomiske konsekvenser ved at bruge forskellige typer asfaltbelægning. 

Der laves gerne f.eks. 20 scenarier for hvert fagområde og man interpolerer for at finde det 

økonomisk optimale tidspunkt. De forskellige økonomiske scenarier kan præsenteres for poli-

tikerne. 

Værktøjet forudsætter at fagområderne leverer 4 typer data:

 

levetid for anlæg• 

kapital værdi• 

prognose for henfald og nedskrivning af værdi• 

investeringsbehov ved fornyelse • 

Fordelene ved at kombinere vedligehold af f.eks. vej/ledningsnet er bl.a. at reducere driftsudgif-

terne og sikre at investeringer bevarer deres værdi længst muligt. F.eks. vil man gerne undgå 

at udskifte en vejoverflade, hvis vejen snart skal graves op pga. ledningsnet skal renoveres. Det 

typiske billede er at anlægsværdien af vejen falder og driftsværdien stiger. Hvis et område ikke 

får anlægsbevilling ét år, så vil der være en højere driftsudgift. Jo mere man ved om vejens til-

stand, jo bedre kan man vurdere vejens levetid.

Kommunerne sætter servicemål, der beskriver hvad der er acceptabelt, hvad der er middel ac-

ceptabelt og noget som ikke må ske. På denne baggrund laves der et fagspecifikt budgetønske. 

Men har en kommune ikke budget til det hele, må der laves afvejninger mellem kloak, vej, 

vand, bygningsvedligehold mm. Det er typisk den tekniske forvaltning som skal lave oplæg til 

politikerne om hvordan der kan budgetteres. Men bygningsvedligholdelse kan også høre under 

skole- og kulturforvaltninger, f.eks. af skoler.

Frederikshavn Kommune illustrerer sammenhængen mellem serviceniveau og vedligeholds-

omkostninger på følgende måde:
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Udviklingen af værktøjet har medført diskussioner om den økonomiske modellering. Teknisk 

levetid er ikke altid lig økonomisk levetid. Der er især forskel på afskrivningsprincipper. Tek-

nisk levetid er typisk karakteriseret ved en omvendt S-kurve, som længe er nær 100% og efter 

forventet levetid et kraftigt fald, hvorimod økonomer typisk regner med en lineær afskrivning. 

Andre økonomiske finurligheder er, når anlæg ikke har værdi på 100% fra start, pga. f.eks. at 

en entreprenør har ødelagt et rør. Eller når genanskaffelsespris for en spildevandsledning, er 

dobbelt så høj som ny-værdi, pga. at der skal betales for erstatning til andre ledningsejere, når 

noget skal repareres.

”Vi er meget spændte på, om de nye kommuner med øgede krav til dokumentation af stor 

set alt, hvad de foretager sig, er parate til at drage nytte af et sådant strategisk værktøj” siger 

markedschef Jørn R. Kristiansen, og han vurderer, at der er et stort behov for at få et samlet 

overblik over en kommunes økonomi, der kan vise, hvordan man får bedst mulig økonomi og 

minimerer risici på én gang. Erfaringen fra Grontmij | Carl Bro er at vejsektoren generelt er 

længst med at tænke asset management. Til sammenligning er f.eks. vandsektoren hæmmet af 

decentrale forsyningsstrukturer med mange små forsyninger og generelt ingen tradition for at 

benytte denne slags værktøjer. 

På nedenstående figurer er der vist modelleringer af udvikling i henholdsvis værdi af vejkapital 

og serviceniveau for tre forskellige budgetter fra Frederikshavn Kommune.

 

lav Høj

tilstand (serviceniveau)
A. vedligeholdelsesomkostninger

C. vejkapital (værditab)

d. totale omkostninger

omkostninger

serviCeniveAu – vedligeHoldelsesoMkostninger
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Vejforvaltning drevet som en forretning: Sæby Kommune i front

I Sæby Kommune besluttede man i 2003 at kommunen skulle være den første kommune i lan-

det, som driver sine vejanlæg som en forretning. Vejene ses som kapital, og kapitalen reduceres, 

hvis den ikke vedligeholdes. I Sæby Kommune tog man den politiske beslutning at vejkapitalen 

ikke måtte forringes, og at man skulle bruge de begrænsede midler, der hvor man fik mest for 

pengene.

Sæby kommune var en relativ lille landkommune, med et relativt omfattende vejnet og en 

forholdsvis lille befolkning til via kommuneskatten at finansiere vejvedligehold. Kommunens 

areal var på 32.000 ha, der var 550 km vej og 18.000 indbyggere. Tidligere var det svært for for-

valtningen af sikre tilstrækkelige midler af kommunens begrænsede midler til vejvedligehold 

og derfor var kommunen inde i en udvikling, hvor kommunens veje forfaldt. 

Alle vejstrækninger inkl. sideanlæg (fortov og skiltning) blev registreret og tilstandsvurderet, og 

på den baggrund blev der lavet modeller for nedbrydning af vejene. Herefter er det en politisk 

beslutning hvilket serviceniveau kommunen vil have på vejene. Kommunens veje tilstandsvur-
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deres med i gennemsnit 1/6 pr. år. Dette er en opgave som kommunen køber hjælp til udefra, 

ikke mindst for at sikre sig at registreringen foretages efter de samme retningslinier (kalibre-

ring) hver gang, så man derved opnår en ensartet vurdering. I de mellemliggende år fremskri-

ves tilstanden, efter en forud defineret metode. 

I nedenstående skema er angivet nøgletal for Sæby Kommunes vejvejligehold for 2005.

Vejingeniør Helle Kjelds fortæller om erfaringerne fra det tidligere Sæby Kommune og siger om 

fordelene ved brug af asset management programmet RoSy®: at i forhold til at reparere vejene 

efterhånden som problemerne opstår, så oplever trafikanterne en bedre kvalitet veje, fordi ve-

jene vedligeholdes inden der opstår større gener. Samtidig er der bedre økonomistyring, således 

at det tydeligere fremgår hvilket investeringsniveau der er nødvendigt for ikke at reducere vej-

kapitalen, og det betød i Sæby en forhøjelse af investeringsniveauet. 

Referencer 

Carl Bro (2006): ROSY®- Det fremtidssikrede forvaltningssystem.

Carl Bro (2006): Offentligt og privat samspil. 

Hansen, Lars Juul (2007): Interview den 21. februar 2007 med udviklingschef Lars Juul, Grontmij | Carl 

Bro A/S 

Kjelds Rita (2007): Interview den 7. august 2007, Grontmij | Carl Bro A/S

Kjelds, Helle (2007): Interview den 6. august 2007 med Helle Kjelds, Frederikshavn Kommune, Vejmyn-

digheden

Kristiansen, Jørn R (2007): Interview den 14. august 2007 med salgsshef Jørn R Kristiansen, Grontmij | 

Carl Bro A/S

Park og Vejforsyningen, Frederikshavn Kommune (2007): Præsentation ”Temadag vej-vedligeholdel-

se”. Juni 2007.
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strækninger (km) under optimalt serviceniveau
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genanskaffelsesværdi, sum af alle aktiver

genanskaffelsesværdi, gnst. pr. km vej

genanskaffelsesværdi (alle aktiver), gnst. pr. m2 vejbane
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vedligeholdelsesefterslæb (engangsinvestering, kr.)

Budget kr/km/år (færdselsarealer)
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diff %

 

16,0%

-16502,1%

6,3%

6,3%

6,3%

19,8%

3,8%

diff

 

1,2

-136,3

37.601.155

76.321

16

3.875

626

optimalt

7,4

0,8

595.922.686

1.209.583

247

13.235.390

19.610
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2005

492,668

2.407.876

6,2

137,1

734.322.250

558.321.531

1.133.261
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15.735
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MilJø8
8.1 indledning

Miljøforhold indgår som et væsentligt aspekt i FM. Eksempelvis foregår størstedelen af energi-

forbruget i Danmark i vores bygninger i form af el og varme. Energi- og miljøledelse er da også 

væsentlige opgaver inden for FM.

Miljøforhold kan hensigtsmæssigt opdeles i indemiljø og og udemiljø. 

Indemiljøet omfatter indeklimaet i bygninger, og det er en væsentlig opgave inden for ejen-

domsdrift at overvåge og styre indeklimaet i arbejdslokaler. Et godt indeklima har stor betyd-

ning for medarbejdernes trivsel. 

Udemiljø omfatter den omgivende natur og påvirkningen heraf i form af forurening og an-

dre miljøbelastninger, f.eks. deponering af affald. Udarbejdelse af grønne regnskaber er et ek-

sempel på en metode til at opgøre en virksomheds eller ejendoms påvirkning af udemiljøet. 

Hensyn til udemiljøet har afgørende betydning for samfundsmæssigt at opnå en miljømæssig 

bæredygtig udvikling. 

Hensyn til et godt indemiljø kan være i modstrid med hensyn til udemiljø. Eksempelvis vil in-

stallation af mekanisk køling af hensyn til at sikre en behagelig temperatur indendørs i varme 

perioder indebære et øget el-forbrug. Der er imidlertid muligheder for at udvikle andre løsnin-

ger, hvor begge hensyn tilgodeses. Anvendelse af naturlig ventilation kombineret med effektiv 

solafskærmning er et eksempel på dette.

Kapitlet er opdelt i følgende temaerne:

Indeklima og trivsel med naturlig ventilation i NCC’s nye hovedkontor i Danmark og DFM’s • 

indeklimaprojekt som eksempler

Bæredygtighed med boligselskabet FSB, DR Byen og ESCO som eksempler• 



262 8  MilJø

8.2 indeklima og Trivsel

Dette tema indeholder cases om:

NCC, der har opført et hoveddomicil hvor indeklimaet er baseret på naturlig ventilation i • 

kontorområderne

DFM’s indeklimaprojekt, der sigter mod at udvikle et IT-baseret beslutningsstøttesystem til • 

brug ved forbedringen af indeklima og trivsel i kontormiljøer

8.2.1 naturlig ventilation På ncc’s hoveDDoMicil

Baggrund

Bygherren stillede krav om at der blev udført naturlig ventilation i forbindelse med opførelsen 

af et kontorbyggeri i Tuborg Havn. Den færdige bygning fungerer som domicil for entrepre-

nørvirksomheden NNC, der bor til leje. Bygherren var Ejendomsselskabet Tuborg Nord C ved 

Carlsberg (75%) og NCC (25%), og NCC varetog tillige projekteringsledelse og var entreprenør. 

De projekterende var arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen, mens Birch & Krogboe var kon-

struktionsingeniør og NNC var installationsingeniør. 

Dette er imod den almindelige trend på domicil markedet, hvor der i disse år ofres mange 

kræfter på at styre indeklimaet ved hjælp af avanceret teknik ofte med højere driftsudgifter 

som konsekvens.

Byggeriet

NCC’s hovedsæde ligger ved Tuborg Havn i Hellerup. Området er centralt beliggende, og præget 

af maritim atmosfære med vid udsigt over Øresund. 

Hovedsædet er indrettet i en femetagers bygning med en grundplan på 60 * 60 m. Den indehol-

der kontorer, som i en 15 m dyb zone omslutter et stort indre atrium. Atriet går op gennem alle 

etager og afsluttes af et tag med markante ovenlysbånd.

CAse-oBJekt 

virksomhed: nCC 

land: danmark

kernevirksomhed:  entreprenør

tema: Miljø

emne: indeklima og trivsel

Best Practice aspekt: erfaringer fra etablering og driftsfasen af omfattende løsning med natur-

lig ventilation

søgeord: naturlig ventilation, kontorbyggeri, medarbejdertilfredshed

læringsPunkter

den generelle vurdering er at domicilet er bedre end gennemsnittet af nyere kontordomiciler.•	

generelt opgøres erfaringerne til brug for fremtidige byggeopgaver.•	

elforbrug ligger i den lave ende når der sammenlignes med tilsvarende kontorhuse•	

varmeforbrug ligger på niveau med tilsvarende kontorejendomme•	

den særlige fokus på indeklimaet ved anvendelse af naturlig ventilation er fulgt op med løbende •	

målinger og tilpasninger
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Kontorområderne er sammenhængende dynamiske arbejdsområder, hvor arbejdsgrupper kan 

dannes fleksibelt omkring små øer af specialfunktioner som møderum af varierende størrelse, 

stillerum, cafémiljøer og servicerum. Bygningen rummer ingen individuelle kontorer; alle 

medarbejdere fungerer i det samme rum.

Hovedtrapper og toiletter ligger som fire faste kerneområder, som man let orienterer sig imod. 

Kontorområderne vender dels mod facaderne, dels mod atriet, som de står i åben forbindelse 

med.

I atriet er der reception, boligshop og et auditorium, som er placeret som en fritligggende kube 

på atriets gulv. I atriet er der eksotiske træer og spejlinger i vandoverfladen, som danner audi-

toriets tag. Herfra risler vandet ned af auditoriets væg til en stenfyldt rende i marmorgulvet. 

Herved skabes en akustisk baggrund for husets funktion.

Energi og indeklima

Bygningens design bidrager til at sikre et lavt energiforbrug. Dens kompakte form, skyggeef-

fekten af den udtrukne etage mod syd og solafskærmning mod øst og vest begrænser solind-

faldet i bygningen uden at hindre et frit udsyn. Energiforbruget i bygningen til belysning og 

kontorteknik styres effektivt. Derved er skabt grundlag for princippet om naturlig ventilation 

af kontorområderne uden køling.

fACts oM nCC's Hovedsæde i dAnMArk

Bygningen omfatter 12.900 m•	 2 samt 5.300 m2 kælder med teknik, service og parkering. 

kontoretagerne består af et søjle-bjælkesystem af beton med dækelementer, der spænder fra •	

facader til atrium. 

Mod syd er 4. etage trukket frem og danner et markant blikfang samt sol-afskærmning for den •	

underliggende facade og hovedindgangen. 

Bygningens materialer består af mørke facader af kløvet norsk skifer, metalbeklædning og et lyst, •	

åbent indre med asketræsgulve. i atriet er svensk marmorgulv 

kantinen er placeret på øverste niveau over den fremskudte etage med en stor tagterrasse og ud-•	

sigt ud over øresund.
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En termisk drevet luftstrøm skyller fra højtsiddende vinduesbånd i facaderne gennem arbejds-

områderne til atriet og videre op gennem ovenlysspalterne. Ventilationsåbningerne i facader og 

ovenlys styres af automatik. Om sommeren udnyttes de kølige nætter til at sænke temperaturen 

i kontorområderne. Bygningens store volumen sikrer, at et behageligt indeklima kan oprethol-

des i løbet af arbejdsdagen uden anvendelse af køleanlæg.

Kun områder med stor personbelastning, så som auditorium, store møderum og kantine, har 

mekanisk ventilation og køling. Derudover har serverrum og kopi/printrum mekanisk ventila-

tion. Det har været vejledende for valget af materialer at undgå emner, der kan belaste indekli-

maet og brugerne, skabe særlig risiko ved brand eller lægge beslag på belastede ressourcer.

Ved omhyggelig anvendelse af lyddæmpende materialer og med vandets rislen som konstant 

akustisk baggrundstæppe sikres, at de mange medarbejdere kan være i tæt arbejdsmæssig kon-

takt med hinanden uden at belastes af støjgener.

Naturlig ventilation

I starten blev der truffet en afgørende beslutning, idet man afgjorde at der ikke skulle være in-

dividuelle kontorer i domicilet, hvorved udgangspunktet for etablering af naturlig ventilation 

blev forbedret. Der blev givet frie hænder vedr. flowet og det var vigtigt at give arkitekterne de 

rette parametre i forbindelse med udformningen. 

ovenlys i tag

facadevinduer på alle etager

åBninger i kliMAskærM
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ventilAtionsPrinCiP

neutral plan

interne varmekilder

Der blev etableret en indeklimagruppe, som skulle varetage opgaver i forbindelse med venti-

lation, akustik m.v. Gruppen blev ledet af Poul Erik Kristensen, Teknologisk Institut Energi, og 

bestod af NCCs egne teknikere, suppleret med deltagelse fra Teknologisk Institut og Aalborg 

Universitet samt firmaet Windowmaster (Velux), og gruppen opstillede de relevante krav.

Energistyrelsen stillede midler til rådighed, således at der blev en showcase som kunne offent-

liggøres. Erfaringerne fra forløbet blev at aktiviteterne vedr. naturlig ventilation blev en tids-

mæssig, men ikke en økonomisk belastning for sagen.

Man udarbejdede zoning, simuleringer etc. for at leve op til DS indeklimanormer. Da den hø-

jeste sommertemperatur var mod nord, blev det besluttet at reducere glasarealer her. Der blev 

installeret lysfølere og kaffemaskiner med permanent kørende varmeplader var tabu. Varme-

afgivende kopi/print udstyr placeres i ventilerede rum, og personlige printer tillades ikke. Op-

vaskemaskiner skulle alene anvendes uden for normal arbejdstid og der skulle anvendes flad-

skærme på arbejdspladser ved den sydvendte facade for at reducere varmebelastningen.

zoneinddeling Af tyPisk etAge
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Natkøling skulle akkumuleres i luft, som svarer til næsten 60 m3/person, hvilket virker som 

buffer. Der blev opstillet designparametre vedr. facader, åbningsgrad m.v. Luftskiftet blev i de 

afsluttende simuleringer forøget til 4 gange i timen, i forhold til volumen under de nedsæn-

kede lofter. 

Konklusionen på forsøg og beregninger var at indeklimanormen blev overholdt. Samtidigt var 

der undersøgelse af dagslys og akustik, således at dette blev afbalanceret. Akustikken skulle 

spille sammen med armaturer m.v. Resultat blev samlet i en rapport og computermodel.

Det er muligt at åbne alle vinduer individuelt ved hjælp at trykknap der overstyrer den auto-

matiske styring. Dette bruges dog næsten aldrig i praksis, blandt andet fordi den kystnære 

placering betyder at det blæser meget, når vinduerne åbnes helt.

Der er etableret solafskærmning mod øst og vest og styringsmulighed for solafskærmning og 

vinduer. Der er vejrstation på taget og der sørges for kraftig udluftning (afkøling) ved natåb-

ning af vinduer. På taget af auditoriet, som er placeret i atriet, er der vandbassin, som med sit 

rislende vand fungerer som baggrundsstøj for de store åbne arealer. Dette støjtæppe fungerer 

dagligt indtil klokken 17. Indeklimatisk effekt af dette er en fordampning på 0,5 m3 pr. døgn. Ej 

målbar. De store planter i atriet virker som indikator for indeklimaet.

I forbindelse med overgangen til drift, var der løbende telefonisk kontakt til leverandøren Win-

dowmaster for gradvis justering og tilpasning og brugerne har været tilfredse. Ved problemer 

er temperaturen blevet hævet.

Naturlig ventilation vil efter NCC’s opfattelse være en fornuftig løsning, hvis følgende betingel-

ser opfyldes:

Stort rumvolumen• 

Åben-plan kontorer• 

Mulighed for stakventilation (skorstenseffekt) og natkøling• 

Optimal vinduesdesign• 

Kombineret med brand- og røgventilation• 

Medarbejdertilfredshed

NCCs naturligt ventilerede domicil har deltaget i to eksterne undersøgelser af indeklimaet. I 

den ene har Internationalt center for indeklima og energi, DTU undersøgt luftkvalitet og med-

arbejdertilfredshed i fem mekanisk ventilerede og fire naturligt ventilerede bygninger. Medar-

bejder tilfredsheden med indeklimaet var større i de naturligt ventilerede bygninger. I den an-

den har Statens byggeforsknings institut foretaget en spørgeskemaundersøgelse af indeklimaet 

i 8 kontorbygninger, og fundet at der er færre personer med symptomer som tørre øjne, tør hals 

m.m. i NCCs Domicil end i de sammenlignelige kontorbygninger.  

I forbindelse med APV (ArbejdsPladsVurdering) er der imidlertid identificeret områder, hvor 

der er gener vedrørende træk, varme og tør luft. Disse områder bruges til byggepladsfolk (ca. 

300) der ikke har faste arbejdspladser i domicilet. 

Ved megen blæst kan der være problemer med funktionen af den udvendige solafskærmning 

som findes mod øst og vest. Der er etableret indvendige rullesolgardiner mod alle facader og 

ellers ingen solafskærmning mod nord. Der kan være problemer med blænding i små mødelo-

kaler placeret i hjørner af bygning, da disse ikke har indvendige solrullegardiner.
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Elforbruget vurderer man ikke kan gøres meget bedre, og ved et samarbejde med NESA ligger 

det på 75 kWh/m2, hvor det i NESAs domicil ligger på 100 kWh/m2. Vedr. varmeforbruget ligger 

dette på niveau med 3 øvrige domiciler i Tuborg området, mens 1 ligger lavere. Der har været 

megen opfølgning og løbende korrigering, hvilket følges på bimålere.

Kilder og referencer 

Møde d. 18. maj med Bjarne Korsgaard Pedersen, senior projektchef, Mogens Larsen, driftsleder, 

Sri Sai Das, sikkerhedschef og Svend Mertz, miljøchef.

Udleveret materiale:

OH-serie om naturlig ventilation af NCC Domicil. Windowmaster 30.010.03 – møde med • 

Carl Bro.

Intern meddelelse vedr. Undersøgelser af indeklimaet i NCC domicil – 16.maj 2006.• 

Intern meddelelse vedr. energiforbrug i NCC domicil• 

Uddrag fra indeklimaundersøgelsen ved. Forskergruppen og Center for indeklima og ener-• 

gi på DTU. (2 papers)

NCC Construction Danmark, årsberetning 2005• 

Brochurer om NCC hovedsæde i Danmark samt Tuborg Nord.• 
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8.2.2 ForBeDring aF saMsPillet MelleM Mennesker og Bygninger

Baggrund

Dårligt indeklima gør mange mennesker syge og koster samfundet milliarder i fravær og nedsat 

produktivitet. Den typiske dansker tilbringer mere end 90% af hverdagen inden døre. Enten i 

boligens indeklima – eller i kontorets. Indeklimaet i de rum, vi opholder os i, er derfor en af de 

helt afgørende miljøpåvirkninger vi udsættes for. Hvad det er for påvirkninger, ved forskerne 

efterhånden en del om, men denne viden når ikke altid ud til de mennesker der burde kende 

dem – beslutningstagerne der træffer beslutninger med konsekvens for indeklimaet. Og selv 

om den gør, bliver den kun uhyre sjældent koblet sammen med den viden, man i den enkelte 

virksomhed har om, hvordan medarbejderne rent faktisk har det.

Sammenhæng mellem bygninger og de mennesker, der skal trives i dem, er udgangspunktet for 

et indeklimaprojekt, som en arbejdsgruppe nedsat af DFM netværk har gennemført i 2 faser. 

Målet er at udvikle et IT-baseret beslutningsstøttesystem til brug ved forbedringen af indeklima 

og trivsel i kontormiljøer. I denne case beskrives intentionerne med projektet, principperne i 

konceptet, opbygningen af det foreslåede system, resultaterne af en koncepttest og de videre 

planer med projektet.

Projektets overordnede forløb

Fra 2001 til 2003 gennemførtes et forstudie med det formål at udarbejde ”en foreløbig koncept/

systembeskrivelse og kravspecifikation som grundlag for udvikling af et IT-baseret beslutnings-

støttesystem for forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer, der sam-

let vil udgøre et dynamisk, integreret ledelses- og beslutningsstøttesystem på det strategiske, 

taktiske og operationelle niveau”. Der er derfor tale om et profylaktisk (sygdomsforebyggende) 

system for løbende forbedringer i relation til indsatsen for et godt indeklima og arbejdsmiljø. 

CAse-oBJekt 

virksomhed: Potentielt alle typer af virksomheder – både små og store

land: danmark

kernevirksomhed:  fM i virksomheder og organisationer

tema: Miljø

emne: indeklima og trivsel

Best Practice aspekt: innovativt koncept til beslutningsstøtte baseret på kvalitativ målinger

søgeord: Miljø, indeklima, trivsel, it, Human resource 

læringsPunkter 

viden om indeklimaet og hvilke faktorer man skal være opmærksom på, bør være kendte for alle •	

medarbejdere i en virksomhed

et kvalificeret forarbejde indeholdende kvalitetskrav er nødvendigt for at etablere et innovativt •	

it-baseret program for måling af indeklima kvaliteten

strategisk samarbejde mellem Human resource og fM funktionen er nødvendigt for at forbedre •	

indeklimaet på kontorarbejdspladserne

koncepttest sandsynliggør behovet for et holistisk koncept og helhedssyn ved behandlingen af •	

indeklimaet på kontorarbejdspladsen

systemet skal sammenholde og anvende informationer vedrørende mennesker, bygninger, inde-•	

klima og arbejdsmiljø.
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Projektets resultater blev fremlagt på DFM’s årskonference i 2003 og en række virksomheder 

tilkendegav, at det lød som en svær opgave, men at de, hvis den lykkedes, absolut kunne se et 

potentiale i et sådant system/koncept. Projektet lå stille frem til efteråret 2004, hvor DFM net-

værk besluttede at revitalisere projektet ved bl.a. at opdatere materialet fra forstudiet. Under 

dette arbejde blev det klart for arbejdsgruppen, at vejen mod udformning af et sådant system 

måtte gå over en koncepttest i en række virksomheder. 

Koncepttesten blev gennemført i perioden januar til september 2006 i samarbejde med 4 virk-

somheder. Resultaterne er samlet i en rapport, og opsummerende kan det siges, at behovet 

for et sådant system blev bekræftet. Ingen af de involverede virksomheder har et formalise-

ret system, der knytter medarbejdernes trivsel og drift af bygningerne sammen, selvom disse 

virksomheder må antages at være nogle af dem, der er længst fremme indenfor arbejdet med 

løbende forbedringer for et godt arbejdsmiljø og indeklima. Og de deltagende personer mente 

alle, at et sådant system vil kunne blive et effektivt værktøj for FM og Human Resource (HR) folk 

i et samarbejde.

Fase 1. Forstudiet 2001-2003

Projektet med titlen ”Forbedring af indeklimaet i vore bygninger”, omfattede opstilling af en 

foreløbig kravspecifikation som grundlag for et IT-baseret beslutningsstøttesystem for forebyg-

gelse og afhjælpning af arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer, der samlet kunne udgøre et dy-

namisk, integreret ledelses- og beslutningsværktøj. Systemet skulle sammenholde og anvende 

informationer vedrørende mennesker, trivsel, bygninger og miljø. Udgangspunktet var kontor-

arbejdspladsen. Elementerne i at skabe et sundt hus er illustreret i nedenstående figur.

8.2.2 ForBeDring aF saMsPillet MelleM Mennesker og Bygninger

Baggrund

Dårligt indeklima gør mange mennesker syge og koster samfundet milliarder i fravær og nedsat 

produktivitet. Den typiske dansker tilbringer mere end 90% af hverdagen inden døre. Enten i 

boligens indeklima – eller i kontorets. Indeklimaet i de rum, vi opholder os i, er derfor en af de 

helt afgørende miljøpåvirkninger vi udsættes for. Hvad det er for påvirkninger, ved forskerne 

efterhånden en del om, men denne viden når ikke altid ud til de mennesker der burde kende 

dem – beslutningstagerne der træffer beslutninger med konsekvens for indeklimaet. Og selv 

om den gør, bliver den kun uhyre sjældent koblet sammen med den viden, man i den enkelte 

virksomhed har om, hvordan medarbejderne rent faktisk har det.

Sammenhæng mellem bygninger og de mennesker, der skal trives i dem, er udgangspunktet for 

et indeklimaprojekt, som en arbejdsgruppe nedsat af DFM netværk har gennemført i 2 faser. 

Målet er at udvikle et IT-baseret beslutningsstøttesystem til brug ved forbedringen af indeklima 

og trivsel i kontormiljøer. I denne case beskrives intentionerne med projektet, principperne i 

konceptet, opbygningen af det foreslåede system, resultaterne af en koncepttest og de videre 

planer med projektet.

Projektets overordnede forløb

Fra 2001 til 2003 gennemførtes et forstudie med det formål at udarbejde ”en foreløbig koncept/

systembeskrivelse og kravspecifikation som grundlag for udvikling af et IT-baseret beslutnings-

støttesystem for forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer, der sam-

let vil udgøre et dynamisk, integreret ledelses- og beslutningsstøttesystem på det strategiske, 

taktiske og operationelle niveau”. Der er derfor tale om et profylaktisk (sygdomsforebyggende) 

system for løbende forbedringer i relation til indsatsen for et godt indeklima og arbejdsmiljø. 

fACts oM indekliMAProJektet

forstudiet blev gennemført i perioden 2001-2003 af projektgruppe bestående af: 

Afdelingsdirektør ole emil Malmstrøm, kuben A/s (daværende formand for dfM)•	

direktør Peder r. stephensen, Ps-experience, •	

direktør steen enrico Andersen, PlH Arkitekter A/s (bestyrelsesmedlem i dfM)•	

overlæge Peder skov, roskilde Amtssygehus i køge•	

erhvervspsykolog igor theilade•	

Civilingeniør tommy Bunch-nielsen•	

Professor, dr. med. et tech. Jan sundell, Afdelingen vedr. indeklima, dtu•	

ved genoptagelsen af projektet i 2005 medvirkede desuden: 

tom svantesson, tsMC A/s, ekspert i tekniske installationer.•	

koncepttesten blev gennemført i perioden januar til september 2006 i samarbejde med følgende 4 

virksomheder: københavns universitet, Post danmark A/s, 3f og københavns lufthavne A/s.

forprojekt og koncepttest er gennemført med støtte fra Boligfondenkuben.

Projektledelse og sekretariat: dfM v/ cand.scient. Poul Henrik due og civilingeniør ole rasmussen.
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Bedre arbejdsmiljø

større bevidsthed og fokusering på 
det bygningsfysiske klima, samt den 
drifts- og vedligeholdelsesmæssige 
tilstand.

generel højere bygningshygiejne

systematisk drifts- og vedligeholdel-
sesprogram

Bedre driftsøkonomi

lavere vedligeholdelsesudgifter

Bedre samfundsøkonomi

Resultatet af forstudiet var en beskrivelse af systemstrukturen og overordnede krav til det IT-

miljø, det skal udvikles i, og er derfor ikke at betragte som en egentlig kravspecifikation. Dette 

er begrundet i, at projektgruppen under projektforløbet har erkendt nødvendigheden af at 

opnå erfaringer gennem test af spørgerammer og systemet som helhed i virksomheder forud 

for udarbejdelse af en egentlig kravspecifikation til et IT-system. Gruppen har endvidere er-

kendt, at der bør indhentes erfaringer fra interaktion med andre systemer, herunder Arbejds-

pladsvurderinger og HR-systemer. 

Systemet skal udgøre et beslutningsstøttesystem for FM-eren og virksomhedens ledelse på de 

strategiske, taktiske og operationelle niveau. Der gives i systemet ikke færdigsyede tolkninger 

eller løsningsmodeller, men vejledning i tolkning af målrettede, strukturerede trivselsundersø-

gelser og hjælp til en prioriteret og målrettet indsats i de tilfælde, hvor trivselsundersøgelserne 

indikerer manglende trivsel. Værktøjet skal tilstræbe, at der kun sættes ind i de dele af virksom-

heden og indenfor de ”trivselsfaktorer”, hvor en indsats er nødvendig. Det er hensigten så vidt 

muligt at sikre, at midler der anvendes til forbedring af medarbejdernes trivsel har en effekt. 

Generelle principper for systemet er, at det skal kunne bruges af såvel små som store virksom-

heder og kunne anvendes så fleksibelt som muligt samt give mulighed for såvel anonyme som 

ikke-anonyme besvarelser fra medarbejderne. Endvidere skal det kunne udvikles ved hjælp af IT-

standardværktøjer og kunne koble oplysninger fra målesystemer såsom CTS-systemer med både 

objektive og subjektive registreringer foretaget af FM-personale. Tillige skal systemet kunne 

integrere informationer fra medarbejdstilfredsundersøgelser, APV (Arbejdspladsvurderinger) 

etc. til samlede vurderinger og indeholde en ”alarm” funktion, der dækker såvel reaktion på 

væsentlige, udvalgte enkeltindikatorer samt reaktion på gennemsnit over et antal indikatorer. 

Det skal tage udgangspunkt i medarbejdernes trivsel og anvende det til vurdering af, hvorvidt 

forbedringer er nødvendige og give mulighed for opstilling af nøgletal for, hvordan medarbej-

derne har det i virksomheden, at måle op mod ”standarder” og mod resultaterne af tidligere 

undersøgelser i virksomheden samt give mulighed for gennemførelse af såvel rutineundersø-

gelser med fast interval som screeningsundersøgelser af udvalgte, særligt kritiske forhold, her-

under ”temaundersøgelser” – eksempelvis registrering af resultaterne af, at virksomheden har 

installeret et nyt ventilationsanlæg.

Resultaterne skal løbende kunne formidles til ledelse og medarbejdere på det strategiske, tak-

tiske og operationelle niveau, så bestræbelserne på at opnå et godt arbejdsmiljø og indeklima 

i virksomheden integreres.

Principper for systemet
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Systemets opbygning er vist i nedenstående figur.

"trivsel 1"
arbejds-
forhold

Analyse

erfa-database

"standarder"

tidligere  
undersøgelser  
og erfaringer

samlet vurdering

- resultat
- Benchmarking

grund til videre 
aktion?

information  
til ledelse og 

medarbejdere

information  
til ledelse og 

medarbejdere

nej
nej

årsag

Ja
Ja

vurdering af 
mulige årsager

vurdering af  
mulige løsninger

iværksættelse  
af løsninger

forkert teknisk eller 
funktionel løsning

årsag uden for system

videre forløb bestemmes 
af ledelsen

erfaringer

opfølgning og 
evaluering

resultat ok=

Baggrundinformationer der skal være på plads før anvendelse af systemet:
–  Personalepolitik og -mål, idégrundlag, værdier og arbejdsmiljøpolitikker
–  organisationens opbygning i den pågældende virksomhed eller del af virksomheden

Analyse Analyse Analyse samlede informationer om omgivelserne

"trivsel 2"
arbejds-

processer

registrering
indeklima

forhold

"trivsel 3"
fysisk  
trivsel

registrering
funktionelle

forhold

"trivsel 4"
generelle

forhold

Måling
drifts-

forhold

systeMoPBygning

Medarbejdere

kobling medarbejdere – omgivelser

omgivelser

Systemet består af 3 hovedkomponenter:

Undersøgelse af medarbejdernes trivsel1. 

Undersøgelse af ”omgivelserne”2. 

Kobling af medarbejdere og ”omgivelser” inkl. analyse-, vurderings-, handlings- og opfølg-3. 

ningsværktøjer.

Trivselsundersøgelser er underopdelt i 4 dele: 

”arbejdsforhold” (medarbejderens oplevelse af deres arbejdsforhold), • 

”arbejdsprocesser” (medarbejderens oplevelse af sammenhæng mellem opgaver og de om-• 

givelser opgaverne skal løses i), 

”fysisk trivsel” (medarbejderens fysiske reaktioner på indeklimaet)• 

”generelle forhold” (registreringer af sygefravær og personaleomsætning)• 

Undersøgelse af omgivelserne er opdelt i 3 dele, hhv. registrering af indeklimaforhold, registre-

ring af funktionelle forhold og måling af driftsforhold. Der er foretaget en sondring mellem de 

enkelte områder, som det fremgår af nedenstående skema.

Systembeskrivelse
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Bearbejdningen af de indhentede informationer foretages som angivet i principskitse 2 og de 

efterfølgende 8 punkter.

"trivsel 1" – arbejdsforhold registrering – indeklimaforhold

Analyser og samlet vurdering

registrering – funktionelle forhold

samlede informationer om omgivelserne

nej Ja vurdering af  
mulige årsager

vurdering af  
mulige løsninger

Måling – driftsforhold

"trivsel 2" – arbejdsprocesser

"trivsel 3" – fysisk trivsel

"trivsel 4" – generelle forhold

undersøgelsestype

A-spørgsmål

B-spørgsmål

emne-undersøg.

emner

Alle forhold

nøgleforhold

udvalgte forhold

– resultat

– Benchmarking

grund til videre action?

emner

Alle forhold

nøgleforhold

udvalgte forhold

emner

Alle forhold

nøgleforhold

udvalgte forhold

undersøgelsestype

A-spørgsmål

B-spørgsmål

emne-undersøg.

undersøgelsestype

A-spørgsmål

B-spørgsmål

emne-undersøg.

registrering

Personaleomsætn.

sygdomsfrekvens.

frekvens

løbende

1 gang pr. år  

eller ved behov

ved behov

Hvornår

up front / ad hoc

up front / ad hoc

up front / ad hoc

Hvornår

up front / ad hoc

up front / ad hoc

up front / ad hoc

Hvornår

up front / ad hoc

up front / ad hoc

up front / ad hoc

frekvens

løbende

1 gang pr. år  

eller ved behov

ved behov

frekvens

løbende

1 gang pr. år  

eller ved behov

ved behov

frekvens

løbende

løbende

Anvendelse Af systeMet – PrinCiPskitse 2

indeklimaforhold fUnkTionelle forhold drifTsforhold

· rumhøjde

· Areal

· rumfang

· Antal personer i kontoret

· ventilation

· rumorientering

· vinduesforhold – afstand

· vinduesforhold – størrelse

· vinduesforhold – placering

·  solafskærmning 1 – regulering af 

lysindfald

·  solafskærmning 2 – regulering af 

varme 

· kunstigt lys

· dagslys

· ventilation

· varme

· køling

· lydforhold

· Møblering

· trafik/aktivitet i rummet

· gulvbelægning

· vægbeklædning

· loftbeklædning

· teknisk udstyr

·  Afdelingers placering i forhold til 

hinanden

· Medarbejderes placering

· opgavernes fordeling

· indretning af de enkelte afdelinger

· fleksibilitet i.f.t. flytninger 

·  indretning af den enkelte arbejds-

plads

· indretning af mødelokaler

· Arkiveringsmuligheder

· it – software/hardware

· Printmuligheder

· kopieringsmuligheder

· telefoni

· reception

· Post / intern post

· kantine

· udsmykning og blomster

· orden

· rengøring

· temperatur

· Co2-indhold

· luftskifte

· relativ luftfugtighed

· generelt vedligehold



2738  MilJø

8

Der foretages analyser af resultaterne af de enkelte spørgeskemaundersøgelser samt af regi-1. 

streringen af sygefravær og personaleomsætning.

Data og analyseresultater anvendes til udarbejdelse af en samlet vurdering af trivselsun-2. 

dersøgelsen og det konkluderes, hvorvidt der er forhold, der bør tages aktion på og hvor i 

virksomheden dette er nødvendigt.

Hvis der ikke er grund til iværksættelse af yderligere undersøgelser, udarbejdes en informa-3. 

tion til ledelse og medarbejdere af resultatet af undersøgelsen og informationerne lagres 

i en erfaringsdatabase. Hvis der er grund til videre aktion, foretages en vurdering af ”om-

givelserne”.

Vurderingen af omgivelserne kan være baseret på allerede indsamlede informationer eller 4. 

på informationer, der først indhentes, når der er konstateret forhold i trivselsundersøgel-

sen, der kræver yderligere aktiviteter. På baggrund af registreringer og målinger gennemfø-

res en vurdering af forhold i omgivelserne, der kan være årsag til manglende trivsel blandt 

medarbejderne. Vurderingen gennemføres målrettet og struktureret baseret på et værktøj, 

der anviser de væsentligste årsagssammenhænge.

Vurderingen afsluttes med udarbejdelse af en plan for mulige ændringer i omgivelserne, 5. 

der kan imødegå de konstaterede problemer samt iværksættelse af de nødvendige tiltag.

Der gennemføres, på baggrund af en udarbejdet plan, en opfølgning og evaluering af resul-6. 

taterne af de iværksatte tiltag.

Hvis resultatet er tilfredsstillende, udarbejdes en information til ledelse og medarbejdere 7. 

og resultaterne lagres i erfaringsdatabase. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, gen-

nemføres en vurdering af baggrunden for dette og hvis det vurderes, at andre mulige tiltag 

bør forsøges, iværksættes en fornyet vurdering af de mulige årsagssammenhænge og pro-

cessen gentages. Også disse resultater lagres i erfaringsdatabasen.

Hvis det vurderes, at årsagerne til de manglende resultater skal søges i andre forhold end 8. 

de af systemet inkluderede (f.eks. psykosociale eller ledelsesmæssige forhold), foretager le-

delsen en vurdering af nødvendige tiltag og erfaringerne lagres i erfaringsdatabasen.

Systemet er tænkt anvendt såvel proaktivt som til løsning af akutte opståede indeklima- eller 

arbejdsmiljøproblemer for efterfølgende at indgå i den løbende håndtering af arbejdsmiljøet. 

Trivselsundersøgelserne er opdelt i 3 spørgerammer, men de kan derudover gennemføres på 2 

niveauer:

A-niveau: Få spørgsmål, der kan give indikationer af det generelle trivselsniveau, samt om • 

hvor i virksomheden og indenfor hvilke forhold (”Arbejdsforhold”, ”Arbejdsprocesser” el-

ler ”Fysisk trivsel”), der i givet fald bør foretages en mere detaljeret trivselsundersøgelse. 

Spørgsmålene er udformet på en sådan måde, at svaret på flere af dem dækker mere end et 

af de ovennævnte overordnede forhold.

B-niveau: En mere detaljeret spørgeramme, der kan anvendes bredt eller til at uddybe kon-• 

krete forhold om manglende trivsel, der er konstateret ved ”A-undersøgelsen”.

Systemet skal anvendes på en sådan måde, at undersøgelserne bliver målrettede og ressour-

cerne koncentreret om de dele af virksomheden, hvor der gives udtryk for manglende trivsel, 

og om de konkrete forhold, der tilsyneladende ikke er i orden. Trivselsundersøgelserne vil end-

videre kunne anvendes med forskellig frekvens. A-spørgsmålene kan anvendes til en løbende 

registrering af medarbejdernes trivsel eller til undersøgelser, der gennemføres med et vist in-

terval – typisk nogle gange om året.

B-spørgsmålene kan som et hele anvendes til tilbagevendende trivselsundersøgelser eller dele af 

spørgsmålene kan anvendes til opfølgning af resultaterne af medarbejdernes svar på A-spørgs-

målene eller til ”emneundersøgelser”. Eksempelvis kan det have interesse at undersøge, hvor-

Trivselsundersøgelser



274 8  MilJø

dan medarbejderne oplever forholdene efter udskiftning af vinduer, ventilationsanlæg eller 

flytning til andre omgivelser. Dertil udvælges de spørgsmål, der har relevans i den konkrete 

sammenhæng.

Systemet vil give mulighed for registrering af de omgivelser, medarbejderne fungerer i, samt 

måling af indeklimakomponenter efter den enkelte virksomheds egne ønsker. Virksomheden 

kan selv vælge hvilke forhold, der ønskes registreret og hvornår.

Systemet skal tænkes ind i virksomhedens organisation – ikke blot i sikkerhedsorganisationens 

arbejde – og blive et værktøj, der ikke blot supplerer, men integrerer virksomhedens øvrige 

systematiske trivsels- og arbejdsmiljøarbejde. Dette for at etablere de optimale såvel fysiske 

som psykiske arbejdsforhold med medarbejderne i centrum. Systemet kræver ledelsens aktive 

støtte og synlige opbakning samt anvendelse af resultaterne i den strukturerede planlægning 

af arbejdsmiljøet. Et sådant system vil kun fungere optimalt i de virksomheder, hvor ledelsen 

aktivt og synligt støtter op om arbejdet og anvender resultaterne i deres strategiske og taktiske 

planlægning. 

I nedenstående skema er givet et forslag til ansvarsfordelingen for driften af systemet.

akTiviTeT inpUT fra gennemføres af

fastlæggelse af strategi for anven-

delse af systemet

gennemførelse af trivselsundersø-

gelser

registrering af sygefravær og perso-

naleomsætning

registrering af indeklimaforhold og 

funktionelle forhold

Måling af driftsforhold

Analyse og vurdering af 

trivselsundersøgelser

samlet vurdering af omgivelserne

kobling af trivselsundersøgelse og 

tilstand af omgivelserne til anbefa-

ling af iværksættelse af løsninger

Beslutning om iværksættelse af 

løsninger

opfølgning og evaluering

Beslutning om iværksættelse af 

alternative løsninger eller videre 

action udenfor systemet

drift af erfaringsdatabase

information til medarbejderne

information til ledelsen

årlig evaluering af de samlede resul-

tater af systemet

sikkerhedsorganisation, samarbejds-

udvalg, fM, personaleafdelingen

Medarbejderne

virksomhedens administrative 

systemer

-

-

spørgerammer og registrering fra 

personaleafdelingen

registreringer og målinger

-

fM, personaleafdelingen og sikker-

hedsorganisationen

-

fM, personaleafdelingen og sikker-

hedsorganisationen

det samlede system

-

Personaleafdelingen i samarbejde 

med fM og sikkerhedsorganisationen

fM, sikkerhedsorganisation, samar-

bejdsudvalg og personaleafdelingen

topledelsen i samarbejde med fM

fM i samarbejde med personaleaf-

delingen

Personaleafdelingen

fM

fM

fM og personaleafdelingen

fM

fM i samarbejde med personale-

afdelingen og sikkerhedsorganisa-

tionen

leder der refererer direkte til tople-

delsen

fM i samarbejde med personale-

afdelingen og sikkerhedsorganisa-

tionen

leder der refererer direkte til tople-

delsen

fM

Personaleafdelingen i samarbejde 

med fM og sikkerhedsorganisationen

leder der refererer direkte til tople-

delsen

leder der refererer direkte til tople-

delsen

Implementering
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De overordnede krav til IT-platform er, at systemet skal udvikles på baggrund af standardværk-

tøjer såsom Microsoft Excel og Access, at det skal indeholde værktøjer til statistik bearbejdning 

af informationerne og give mulighed for udarbejdelse af tydelige afbildninger af resultatet af 

undersøgelserne f.eks. i form af radardiagrammer. Endvidere skal det give mulighed for at sam-

menligne med resultaterne af tidligere undersøgelser og give mulighed for såvel anonym som 

åben besvarelse. Endelig skal det give mulighed for at skræddersy spørgeskemaundersøgelser 

samt give mulighed for import af informationer fra CTS-systemer, medarbejdertilfredshedsun-

dersøgelser, APV etc.

Fase 2. Koncepttest af system til forbedring af indeklimaet i vore bygninger

Valideringen er gennemført i perioden januar til september 2006. Målet med projektet var at få 

afklaret, hvorvidt et sådant koncept og system har ”sin praktiske, operationelle gang på jorden”. 

Forud for valideringen kontaktede arbejdsgruppen 26 større private og offentlige virksomhe-

der i perioden august til oktober 2005 for at finde ca. 5 virksomheder, der ønskede at deltage 

i valideringen. 14 af virksomhederne ønskede at følge projektet. Af disse virksomheder blev 4 

valgt til projektet: 3f, Københavns Lufthavne A/S, Københavns Universitet, Post Danmark A/S.

Testen er gennemført i faser. Først et orienterende brev til virksomhederne efterfulgt af spørge-

ramme til virksomhederne. Herefter var der arbejdsmøder i virksomhederne, hvor bl.a. arbejds-

gruppens hypoteser blev testet:

Organiseringen af indsatsen for medarbejdernes trivsel er mere et udtryk for ”tilfældighe-• 

der” og historik end velovervejet strategisk planlægning.

Indsatsen foregår i ”siloer” og ofte uden en organiseret koordinering af informationer • 

og indsats. Sikkerhedsorganisationen, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøafdelingen m.fl. 

håndterer APV, hvorimod medarbejdertilfredshedsundersøgelser og trivselsundersøgelser 

normalt gennemføres af personaleafdelingen. Herved går tværfaglig viden og erfaringer 

tabt.

Arbejdspladsvurderinger gennemføres, fordi de er lovpligtige, men har ikke umiddelbart • 

topledelsens bevågenhed. Ansvaret for gennemførelse af APV, opfølgning og afhjælpning er 

uddelegeret, det vil sige skubbet ned i organisationen. 

Medarbejdertilfredsundersøgelser – derimod – har væsentlig større bevågenhed, idet le-• 

dere blandt andet vurderes ud fra resultaterne af disse.

Kravet om gennemførelse af APV’er har dog generelt medvirket til et større fokus på med-• 

arbejdernes trivsel.

Hypoteserne blev alt overvejende bekræftet. Det aftaltes, hvad de enkelte virksomheder skulle 

gøre for yderligere at undersøge konceptet og systemets relevans, brugbarhed og mulighed for 

implementering. Resultatet blev en række yderligere konstruktive kommentarer til koncept, 

system og spørgerammerne, samt indsamling af kritiske spørgsmål til disse og en styrket tro på 

systemets relevans og brugbarhed. Det blev blandt andet vurderet, at der må forventes at skulle 

stærke argumenter på ”banen”, for at motivere den enkelte virksomheds ledelse til at lade ek-

sisterende ”del”-systemer erstatte af et nyt holistisk system. Herefter indgik en supplerende 

spørgeundersøgelse. Dette for at indsamle supplerende informationer om virksomhedernes 

”nu-situation” samt deres umiddelbare holdning til konceptet og systemet. 

Projektet blev afsluttet med en heldagsworkshop. Hovedkonklusionerne fra workshoppen be-

kræftede resultaterne fra spørgerammen udsendt til virksomhederne tidligere, f.eks. at syste-

met er en nødvendighed, hvis virksomheder skal sikre medarbejdernes trivsel i et helhedsper-

spektiv. Endvidere at et sådant system vil give virksomhederne mulighed for at anvende res-

sourcerne på at vurdere årsager og mulige løsninger, i stedet for som i dag at anvende de fleste 

ressourcer på at indhente og bearbejde data om medarbejdernes trivsel. 



276 8  MilJø

Det vurderes muligt at opbygge et system, som med etablering af en central ”tovholderfunk-

tion” som info- og videncenter kan anvendes indenfor mange virksomheders eksisterende orga-

nisationsstruktur. I forbindelse med opbygning af et sådant system, skal der især arbejdes med 

tilretning af spørgerammer, indarbejdelse af bedst tilgængelige arbejdsmiljøviden og kobling 

mellem resultater af trivselsmålinger, årsagssammenhænge og løsningsmuligheder. Det vil 

være relevant at søge systemet udviklet.

Ud fra de beskrevne resultater vurderer arbejdsgruppen, at arbejdsmiljøet er i fokus, men ind-

satsen for medarbejderes trivsel i danske kontorvirksomheder er generelt fragmentarisk. Endvi-

dere at det beskrevne koncept og system er relevant og en udvikling af dette vil kunne medvirke 

til at forbedre trivslen i og anvendeligheden af det eksisterende kontorbyggeri. Den seneste tids 

fokus på de forskningsmæssigt veldokumenterede sammenhænge mellem de positive effekter 

på indeklima og medarbejdernes trivsel samt de deraf afledte resultater i form af produktivi-

tet og kvalitet viser relevansen af indsatsen. Hermed er skabt grundlaget for realisering af et 

system, som vil kunne medvirke til at dække de behov, det øvrige samfund først nu rigtigt har 

sat fokus på.

Det forventede videre arbejde

DFM netværk ønsker at arbejdet mod udvikling af et sådant system fortsættes, hvorfor der vil 

blive søgt projektfinansiering fra relevante fonde om økonomiske midler for at gennemføre 

dette. Hovedfokus for det forventede videre arbejde vil være:

At gøre håndteringen af indeklima, indemiljø og den enkelte bygnings kontorarbejdsplad-• 

ser operationel gennem en IT-løsning og i overensstemmelse med dansk skole og tankesæt 

gøre indeklimaet til et individorienteret element i FM.

At udvikle et IT-baseret beslutningsstøttesystem, der samlet udgør et dynamisk, integreret • 

ledelses- og beslutningsværktøj på det strategiske, taktiske og operationelle niveau med 

henblik på forebyggelse og afhjælpning af indeklima- og arbejdsmiljøproblemer.

At udvikle et værktøj, der gør det muligt for FM-eren og hans samarbejdspartnere i virk-• 

somheden at identificere godt og dårligt indeklima for at kunne forebygge, identificere og 

afhjælpe årsagerne til manglende trivsel og finde mulige løsninger på dette.

Systemet skal sammenholde og anvende informationer vedrørende mennesker, bygninger, in-

deklima og arbejdsmiljø.
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8.3 bæredygTighed

Dette tema indeholder cases om:

FSB, der er et boligselskab, som har arbejdet systematisk med miljøarbejde kombineret • 

med udstrakt beboerdemokrati

DR Byen, der er udført med stor vægt på bæredygtighed og har opnået EU-støtte til etable-• 

ring af grundvandskøling, solcelleanlæg og intelligente dobbeltfacader

ESCO, der anvendt i Region Skåne til at realisere energibesparelse sammen med TAC• 

8.3.1 systeMatiseret MiljøarBejDe MeD BeBoerDeMokrati i FsB 

Baggrund

FSBbolig er København Kommunes største almennyttig boligselskab, og ejer og administrerer 

ca. 14.000 boliger i København og ca. 800 boliger i Gladsaxe Kommune. Herudover administre-

rer FSBbolig en række plejehjem, kollegier m.m. 

 

CAse-oBJekt

virksomhed: det almennyttige boligselskab fsBbolig

land: danmark

kernevirksomhed:  gode billige boliger til offentligheden

supportfunktion:  opføre, udleje, administrere, drive, vedligeholde og modernisere bolig-

bebyggelser

tema: Miljø

emne: Bæredygtighed

Best Practice aspekt: Miljøvenlig fM, beboerdemokrati og decentral ressourcestyring

søgeord: Bæredygtighed, miljø, boliger, energi, ressourcestyring

læringsPunkter

synliggørelse af eget og andres forbrug er effektivt middel til at reducere ressourceforbrug herun-•	

der reducere vand-, el- og varmeforbrug, samt til at fremme miljøvenlig affaldshåndtering.

individuel afregning understøtter også ressourcestyring•	

vedvarende fokus på miljøstyret bygningsdrift medfører valg af miljørigtige teknologier ved ud-•	

skiftning og renovering, og der er en spredningseffekt således at det der først er grønne alternati-

ver gradvist bliver ”almindelige” løsninger. 

vigtigt at alternative løsninger ikke kun ”sælges” på hensynet til miljø og natur, men også andre •	

fordele herunder det sociale liv i bebyggelsen.

økonomi er altid en afgørende faktor! det handler om at understøtte miljøhensynet på en økono-•	

misk rationel/forsvarlig måde. 

det handler således også om ikke at gøre miljøarbejdet til noget frelst for de få grønne miljøentu-•	

siaster, men til en naturlig del af god administration af en boligafdeling. 
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fACts oM fsB

ejerskab:  selvejende 

geografi: københavns kommune og gladsaxe kommune

Medarbejdere: 250 i 2006 heraf 160 på ejendommene og 90 i administrationen.

størrelse: 78 boligafdelinger og ca. 24.000 beboere

omsætning: ca. 65 mio. kr. i 2004

Web-adresse: www.fsb.dk

Foreningen Socialt Boligbyggeri blev stiftet i 1933 med det formål at ”bygge og administrere 

boliger for den jævne befolkning”. FSBboligs formål er fortsat at bygge og administrere gode 

billige boliger til almenheden. I det følgende omtales FSBbolig kun FSB.

I lov om almennyttigt byggeri står følgende om formålet med et almennyttigt boligselskab. ” 

Et almennyttigt selskab har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene 

boliger med tilhørende fællesfaciliteter og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller 

er ydet offentlig støtte efter denne lov….. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en 

naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorga-

nisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Boligorganisationens ledelse skal sikre en forsvarlig drift 

af boligorganisationen og dens afdelinger. Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, 

og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på det lavest mulige niveau. Ved forvaltningen skal beboernes 

interesser tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt” (LOV nr. 

575 af 24/06/2005). 

At FSB i dag kalder sig Danmarks mest miljøvenlige boligselskab, skyldes at beboere i mere end 

20 år har taget initiativ til og bakket op omkring miljøtiltag i enten deres egen ejendom eller 

i boligselskabet som helhed. De første initiativer til at prioritere miljøhensyn kom fra beboere 

i forskellige ejendomme især på Nørrebro. Dette førte i 1985 til den dengang meget radikale 

beslutning om at stoppe brugen af pesticider på alle FSB´s udearealer. Derefter fulgte mange 

andre miljøtiltag, som ofte kun berørte enkelte ejendomme, men som efterhånden også blev 

praksis i de øvrige boligafdelinger. I 1999 vedtog repræsentantskabet, der er den øverste politi-

ske myndighed, boligselskabets første formelle miljøpolitik. Siden da har FSB systematisk prio-

riteret social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og der er arbejdet med miljøhand-

lingsplaner og tiltag som sætter fokus på ressourceforbrug i boligafdelingerne. 

Strategien er:

Nedbringe miljøpåvirkningen• 

Nedbringe omkostningerne• 

Beskytte beboerne mod forurening• 

Grønt image• 

Grønne rekreative gårdmiljøer• 

Gladere beboere• 

Denne case handler om beboerdemokrati og miljøvenlig facilities management og den beskri-

ver hvordan FSBs administration har understøttet miljøpolitikken og især erfaringerne med at 

decentralisere energistyringen til ejendomsinspektørerne.

Support- og kernevirksomhed

FSB er en supportvirksomhed, der har til formål at opføre, udleje, administrere, drive, vedlige-

holde, modernisere boliger. Den er karakteriseret ved in-house FM, da alle medarbejderne er 

ansat i FSB og ved en decentral organisationsstruktur, idet 160 af de 250 medarbejdere er ansat 
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på de enkelte ejendomme. Administrationen holder til på Rådhuspladsen i København og ca. 

75% af alle boligafdelinger er inden for radius på 5 km.

Ejendomsporteføjlen består af 78 forskellige ejendomme, som er meget forskellig mht, opførel-

sestidspunkt, størrelse, arkitektur, beboersammensætning, moderniseringsbehov, miljøengage-

ment m.m. Alle ejendomme har en bestyrelse og én eller flere ejendomsinspektører tilknyttet. 

I dag er FSB´s administration miljøcertificeret EMAS og ISO 14001. Det overordnede mål med 

denne miljøindsats er:

At opnå en nedbringelse af miljøbelastningen i forbindelse med administrationens virke • 

og vedligehold af bygningen.

At være et mønstereksempel for grøn boligadministration.• 

At kommunikere et miljømæssigt forsvarligt signal ud til vores boligafdelinger og samar-• 

bejdspartnere.

Et af argumenterne for certificeringen er ifølge daværende miljøchef Christian Kierkegaard, 

at selv om FSB´s administration direkte miljøpåvirkninger er overskuelige, så er den indirekte 

miljøpåvirkning betragtelig fra de ca. 14.000 boliger og de ca. 24.000 beboere. På årsbasis er det 

ca.: 14 mio. kWh el, 1,4 mio. m3 vand, 145.000 MWh varme og 6.000 tons dagrenovation. 

FSB´s miljøarbejde 

Synliggørelse af ressourceforbrug er en gennemgående strategi i FSB´s miljøarbejde. Der la-

ves grønne regnskaber for samtlige ejendomme, som giver mulighed for at se egen ejendoms 

forbrug og sammenligne med de øvrige ejendomme. For at motivere til resursebesparelser for 

beboerne laves også oversigter, der viser det gennemsnitlige forbrug pr beboer. De grønne regn-

skaber supplerer de lovpligtige, registreringer til Statens Energiledelsesordning. Miljøcertifice-

ringen af administrationen er et andet tiltag for at synliggøre ressourceforbrug og lave mål og 

handlingsplaner, der fremmer mere bæredygtige forbrug.

Der er arbejdet med at skabe økonomiske incitamenter for miljørigtig adfærd både på ejend-

omsniveau og på boligniveau. Det prioriteres at f.eks. vandbesparelser fører til enten en lavere 

husleje eller til mulige investeringer i f.eks. legepladser, grønne områder m.m. Et andet tiltag 

er Miljøprisen på 25.000 kr. som uddeles til personer, grupper eller ejendomme, som har gjort 

en særlig bemærkelsesværdig miljøindsats.

Kommunikation og dialog med beboerne, ejendomsbestyrelserne og ejendomsinspektørerne 

er afgørende for udviklingen og realiseringen af FSB´s miljøprofil. FSB benytter gerne en lokal 

miljørådgiver til at informere og vejlede beboerne om miljørigtig levevis. 

 

Blandt FSB´s ejendomme er der flere, som er byøkologiske eksempelprojekter. Det gælder f.eks. 

Nordhavnsgården, hvor gråvand opsamles og anvendes til toiletskyl og en trafikal vej er blevet 

omdannet til legeplads og opholdsarealer (fra vej til leg), Solbakken hvor regnvand opsamles til 

brug i vaskeri og toilet, Tingbjerg hvor regnvand ledes til et smukt gårdanlæg og nedsives via 

faskiner, Det genanvendte hus, hvor store dele af huset er bygget af genbrugsmaterialer, BO90 

hvor solceller, regnvand, solfanger, affaldssortering m.v. er en del af beboernes dagligdag og 

Torvegården, der har en eksemplarisk affaldshåndtering med lokal kompostering. 

Eksempelprojekterne er udtryk for en administration med en professionel håndtering af miljø-

området via fx en miljøafdeling og at der er ildsjæle blandt beboerne. Erfaringerne er, at disse 

projekter tjener som inspiration til tilsvarende projekter, og de er et vigtigt led i at opbygge 

erfaringer med nye og mere miljøvenlige måder at skabe gode boliger på.
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Den almene sektors struktur og veludviklede nærdemokratiske styreform gør den velegnet som 

udviklings- og forandringsaktør på miljøområdet. 

I tekstboksen nedenfor er FSB’s miljøpolitik beskrevet. Miljøpolitikken skal sikre en løbende 

udvikling på miljøområdet. Miljøpolitikken skal, med udgangspunkt i gældende lovgivning og 

økonomisk rationalitet, afspejles i alle forretningsområder og aktiviteter.

fsB´s MilJøPolitik 

fsB vil i sin planlægning, administration og drift tage hensyn til miljøets bæredygtighed ved at:•	

arbejde for at reducere forbruget af ressourcer•	

arbejde for at nedbringe udledning af miljøbelastende stoffer til jord, luft og vand•	

arbejde for minimering af ekstern miljøpåvirkning som lugt-, støj-, luft- og jordforurening•	

arbejde for et godt indeklima•	

arbejde for, at fsBs medarbejdere, beboere og beboerdemokrater vægter et bæredygtigt miljø •	

højt

vægte miljøet højt ved nybyggeri, renovering og vedligehold•	

arbejde for løbende at opstille alternative, mindre miljøbelastende fremgangsmåder som erstat-•	

ning for eksisterende arbejdsgange og rutiner

arbejde for grønne udearealer af høj kvalitet•	

uddanne eller orientere medarbejdere om miljøforhold, der er relevante for dem.•	

Som nævnt er administrationen miljøcertificeret, men FSB har også deltaget i udviklingen af 

grønt diplom ordningen for boligafdelinger, der er et tiltag for at systematisere og motivere 

afdelingerne til at prioritere miljøhensyn.

For at fortsætte og udvikle denne registrering og reduktion af boligselskabets ressourceforbrug, 

er det afgørende at ejendomsinspektørerne ude i de enkelte ejendomme samarbejder med ad-

ministrationen og afdelingsbestyrelserne om dette arbejde. Længst er FSB med deres energisty-

ringssystem, som er blandt branchens mest avancerede. 

Fra centralt til decentralt energistyringssystem

FSB har indført et decentralt internetbaseret energistyringssystem ”MinEnergi”, som indebærer 

at ejendomsinspektørerne taster ejendommens forbrugstal direkte ind i systemet. Tidligere var 

det administrationen, som tastede tallene ind efter at have modtaget dem fra ejendomsinspek-

tørerne. Ifølge ejendomsinspektør Lars Nebel er den store fordel, at han straks får feedback fra 

systemet, der giver ham et overblik over forbruget, og gør det muligt at sammenligne med tidli-

gere tal eller forbrug for tilsvarende ejendomme. Han får et rødt signal, hvis der er afvigelser på 

de indtastede tal i forhold til det forventede, og et grønt hvis alt er ok. Alarmsystemet er lavet 

for at reducere fejltastninger og skærpe opmærksomheden på evt. merforbrug. Hvis han kender 

årsagen til en afvigelse, skriver han den i logbogen, der er en del af systemet. Ejendomsinspek-

tørerne har været på kursus i at bruge det nye system og de kan få støtte fra administrationen. 

Første gang det kørte tastede 90% selv ind, hvilket indikerer at systemet er nemt at bruge. 

Neden for vises skærmbilleder fra energistyringssystemet ”MinEnergi”.
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Christian Kierkegaard er godt tilfreds med det nye system og ejendomsinspektørernes tilba-

gemeldinger. Decentraliseringen gør registreringsarbejdet mere anvendeligt for den enkelte 

ejendomsinspektør og det virker motiverende for den lokale energistyring. Det er tanken, at 

alle ejendomsinspektørerne skal fungere som lokale energikonsulenter, der sikrer en optimal 

drift af ejendommenes varmesystem, fællesvaskeri, belysning på fællesarealer m.m. Nu har FSB 

et system som fungerer mht. energi, og næste skridt er, at udbygge det med fjernregistreringer 

af vandforbrug m.m.

Referencer 

FSBbolig (2000): Årsberetning 1999.

FSBbolig (2005a): Årsberetning 2004. 

FSBbolig (2005b): Miljøredegørelse 2004, FSBboligs administration. Liste L3A.

FSBbolig (2006): Miljøledelse i FSB-administrationen, Miljøledelseshåndbog.

FSBboligs administration (2005): Miljøredegørelse 2004. 
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Kierkegaard, Chr. (2006a): Interview med teknik- og miljøchef Christian Kierkegaard. 28. februar 2006.

Nebel, Lars (2006): Tlf. interview med ejendomsinspektør Lars Nebel. 25 juli 2006.
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8.3.2 Dr Byen soM BæreDygtigt Byggeri

Baggrund

DR’s nye hovedsæde DR Byen i Ørestad er et markant eksempel på et byggeri i Danmark, hvor 

hensyn til miljømæssig bæredygtighed har haft en central placering i planlægningen helt fra 

byggeprojektets start. DR Byen udgør tillige et miljømæssigt demonstrationsprojekt, hvor der 

gøres en ekstraordinær indsats for at dokumentere effekten af de miljømæssige tiltag og infor-

mere bredt om miljøindsatsen. Dette er blandt betingelser for den økonomiske støtte som byg-

geriet har fået fra EU som såkaldt IT-ECO projekt. DR Byen bliver det første danske byggeprojekt 

med grundvandskøling, og byggeriet kommer til at indeholde det hidtil største bygningsinte-

grerede solcelleanlæg i Danmark.

 

Lige så væsentligt som disse ekstraordinære miljøteknologiske tiltag er det imidlertid, at mil-

jøhensyn er tilstræbt integreret fuldt ud i byggeprojektets projektering. I princippet er alle 

materialevalg og byggetekniske løsninger blevet vurderet med miljøhensyn som en ligeværdig 

faktor i forhold til funktionalitet, æstetik og økonomi. Et godt indeklima og dernæst et lavt 

energiforbrug har været de væsentligste miljøhensyn i projekteringen. Arbejdsmiljø har ligele-

des været højt prioriteret, men arbejdsmiljøforhold under byggeriets udførelse omtales ikke i 

det følgende. DR Byen har allerede inden byggeriet færdiggørelse modtaget flere miljøpriser.

CAse-oBJekt

virksomhed: dr

land: danmark

kernevirksomhed:  tv- og radioudsendelser

tema: Miljø

emne: Bæredygtighed

Best Practice aspekt: eu-støttet miljømæssigt demonstrationsprojekt

søgeord: Bæredygtighed, miljø, indeklima, naturlig ventilation, energi

 ressourcestyring 

læringsPunkter:

det er vigtigt at få miljøkrav ind tidligt i et byggeprojekt•	

Hensyn til miljø bør indgå som en integreret del af projekteringen og vurderes på lige fod med •	

andre væsentlig hensyn

som på andre områder må der ske en prioritering af miljøkrav ud fra en helhedsvurdering•	

opbakning fra bygherre og projektledelse er afgørende•	

der skal fastlægges procedurer for opfølgning og kontrol, og det er nødvendigt at gennemføre en •	

løbende opfølgning og kontrol for at sikre at miljøkrav ikke bliver nedprioriteret af de involverede 

parter
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Byggeprojektet

Byggeriet af DR Byen blev besluttet igangsat i 1999 som et nyt hovedsæde for DR for at samle 

alle DR’s funktioner i Københavnsområdet. På daværende tidspunkt havde DR 14 adresser i og 

omkring København med TV-Byen og Radiohuset som centre for henholdsvis TV og radio. På 

grund af den teknologiske udvikling med overgang fra analog til digital teknologi var formålet 

at skabe et nyt, fuldt digitalt og multimedialt center i DR Byen. Grænserne mellem medierne 

skulle nedbrydes og mulighederne i den nye teknologi udnyttes til at skabe nye produkter i 

sammenhæng med nye arbejdsprocesser og ny organisation placeret i nye attraktive og kreative 

omgivelser.

For at opnå en kombination af arkitektonisk sammenhæng og variation i det store byggeri blev 

der indledningsvist afholdt en arkitektkonkurrence om en helhedsplan, hvor det var forudsat 

at byggeriet skulle opdeles på en sådan måde, at forskellige arkitekter kunne stå for hver sin del 

af det samlede kompleks. Resultatet blev en bebyggelse udlagt i et stort rektangel bestående af 

4 rektangulære bygninger – kaldet segmenter – adskilt af en nord-sydgående kanal og sammen-

bundet af en øst-vest gående forbindelsesbygning – kaldet Indre Gade – der fører over kanalen 

som en glasinddækket bro. Hele komplekset er i 6 etager med fuld kælder – dog er segment 4 

med koncertsalen væsentligt højere med ca. 45 m over terræn.

 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt konkurrencen om helhedsplanen, og de har projekteret 

segment 1, der bl.a. rummer de store TV-studier, værksteder og redaktionsområder, samt Indre 

Gade. Der har været arkitektkonkurrencer om de øvrige segmenter. Segment 2 med nyhedsre-

daktion m.v. blev vundet af Dissing + Weitling, segment 3 med administrative kontorområder 

og Københavns Radio af Gottlieb & Paludan + Erik Nobel, mens segment 4 med koncertsalen 

blev vundet af franske Ateliers Jean Nouvel. I løbet af 2006 blev segment 1, 2 og 3 taget i brug, 

mens koncertsalen i segment 4 grundet store forsinkelser først tages i brug i 2008.

fACts oM dr Byen

Projektperiode: 1999-2007

Areal: 132.500 m2

Antal arbejdspladser: 2.700 

Arkitekter og ingeniører:

segment 1 og indre gade:  vilhelm lauritzen As og Carl Bro As

segment 2: dissing+Weitling, nirAs A/s og ove Arup & Partners

segment 3: gottlieb & Paludan + nobel arkitekter a/s og rambøll

segment 4: Ateliers Jean nouvel og nirAs A/s

Bygherrerådgivere: CoWi A/s og PlH arkitekter as

Hjemmeside: www.dr.dk
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Grundlaget for miljøarbejdet

Allerede i projektets indledende fase formulerede DR en miljøpolitik for projektet i 6 punkter 

som vist i ovenstående tekstboks. 

Der gennemførtes desuden på et tidligt tidspunkt en overordnet miljøscreening af projektet, 

som førte til formulering af miljømålsætninger i forhold til 10 identificerede miljøpåvirknin-

ger, jf. nedenstående tekstboks. Disse målsætninger indgik i konkurrenceprogrammet for hel-

hedsplanen, og i det efterfølgende byggeprogram blev hver målsætning uddybet i form af en 

række specifikke miljøkrav. På energiområdet var et af kravene eksempelvis, at byggeriet skal 

udføres således, at det giver en besparelse i energiforbrug på min. 33% i forhold til bygnings-

reglement BR 95. 

På det organisatoriske plan blev der til bygherreorganisationen knyttet en miljøekspert fra 

COWI til at varetage den overordnede miljøledelse. Derudover skulle de enkelte projekterings-

teams foretage miljøledelse ved projekteringen af de enkelte segmenter og gennemføre miljø-

rigtig projektering. Bygherreorganisationen har løbende fulgt miljøarbejdet i hvert segment 

for at sikre implementeringen, og der er tillige gennemført miljø-audits og grundige gennem-

gange af dokumentationen for indeklimaforholdene.

dr’s MilJøPolitik for dr Byen

i henhold til dr’s miljøpolitik skal dr Byen være:

et byggeri, der er på forkant men ikke eksperimenterende i relation til miljørigtigt byggeri og ind-•	

arbejdelse af økologiske elementer i byggeriet.

et gennemført miljørigtigt byggeri med virkningsfulde økologiske elementer integreret i bebyg-•	

gelsen inden for de økonomiske rammer.

et projekt hvor alle faser udføres under miljøledelse efter principperne i iso 14001 som udmøntet •	

i ”Håndbog i Miljørigtig Projektering”, publikation nr. 121, BPs.

et byggeri hvor hensyn til ressourcer, sundhed og miljø – i hele byggeriets livscyklus – indgår på •	

lige fod med andre væsentlige krav, ønsker og hensyn.

et byggeri hvor der lægges vægt på forebyggende indsats i alle miljøforhold frem for efterføl-•	

gende afhjælpning.

et projekt hvor der udvises åbenhed omkring projektets miljøforhold.•	

MilJøPåvirkninger for dr Byen

”Miljø” dækker samtlige økologi-, miljø- og arbejdsmiljøaspekter i relation til byggeriet i hele dets livs-

cyklus. i arbejdet med helhedsplanen for byggeriet blev der identificeret en række miljøpåvirkninger, 

der i særlig grad skal tages hensyn til for at projektet kan leve op til dr’s miljøpolitik:

energiforbrug•	

landskab, natur og rekreative områder•	

forurenet jord•	

Affald•	

Materialeforbrug – konstruktioner, stoffer og materialer•	

indeklima og komfort•	

Akustik•	

udefra kommende støj og vibrationer•	

Arbejdsmiljø•	

vandforbrug•	
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IT-ECO

Bygherreorganisationen samarbejdede fra et tidligt tidspunkt med det tyske miljøtekniske eks-

pert-firma DS Plan, som var underrådgiver for COWI, om at vurdere de overordnede miljøtiltag. 

I den forbindelse udarbejdede DS Plan overordnede konceptforslag med tilhørende konsekvens-

vurderinger af grundvandskøling og genbrug af regnvand, og det blev på begge områder beslut-

tet at implementere tiltagene. 

Efterfølgende samarbejdede DR, COWI og DS Plan om en ansøgning til EU om støtte til mil-

jømæssige tiltag. Dette skete inden for et program, der støtter bygningsøkologiske tiltag i IT-

intensive bygninger – deraf navnet IT-ECO. Det lykkedes at opnå støtte til grundvandskøling, 

solcelleanlæg og intelligente dobbeltfacader. Derimod ville EU ikke støtte etablering af regn-

vandsgenbrug, men DR etablerer dette alligevel. EU-støtten indebærer, at der skal foretages 

en grundig dokumentation af effekten af de forskellige tiltag, og DR Byen skal fungere som et 

miljømæssigt demonstrationsprojekt.

I det følgende omtales ovennævnte tiltag samt enkelte andre miljømæssige fokusområder i DR 

Byen lidt nærmere. 

Anlægget til grundvandskøling består basalt set af 2 boringer til de vandførende lag i ca. 20 

meters dybde i området ved DR Byen. Den geologiske formation i undergrunden udgøres her 

af den såkaldte Rådhusdal, hvor kalken er opsprækket med kraftigt vandførende lag. Fra den 

”kolde” boring pumpes koldt grundvand op om sommeren og via en veksler udnyttes det kolde 

vand til at forsyne DR Byens kølesystem med ”gratis” køleenergi. Det 2-3º C varmere grundvand 

pumpes ned igen i den ”varme” boring, således at mængden af grundvand ikke ændres. Om 

vinteren ændres retningen således at den kolde udeluft via frikølere i kølesystemet udnyttes til 

at køle grundvandet ned igen, så temperaturbalancen i grundvandet på årsbasis ikke ændres.. 

Sommersituationen er illustreret på nedenstående figur.

Tilladelse til at etablere anlægget har krævet en intensiv dialog med miljømyndighederne samt 

aftaler med omkringliggende grundejere, da boringerne af hensyn til at opnå tilstrækkelig ind-

byrdes afstand er placeret henholdsvis nord og syd for DR Byens grund. Anlæggets maximale 

kølekapacitet er 2,5 MW. Der er i DR Byen etableret konventionelt køleanlæg som back-up, hvis 

grundvandskølingen ikke kan levere den forventede effekt. Anlægget til grundvandskøling i DR 

Byen er den første af sin art i Danmark, men der findes tilsvarende anlæg bl.a. i Tyskland.

PrinCiPdiAgrAM for kølekonCePtet – soMMer

Grundvandskøling

opvarmet grundvand

kælder

grundvand 9° C

grundvandsspejl
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Solcelleanlægget består af en række el-producerende paneler med solceller, som placeres skråt-

stillet på taget af segment 1 og 2. I segment 1 bliver solcellerne ikke synlige nedefra, men i 

segment 2 placeres panelerne på et glastag over atriet, hvor DR’s nyhedsredaktion er placeret. 

Solcellerne er integreret i taget, så de tillige indgår som solafskærmning, og der har været ar-

bejdet meget med den arkitektoniske integrering af panelerne. Det samlede areal af panelerne 

er på ca. 1.060 m2, og den forventede effekt er ca. 100 MWh årligt. Der er tale om det hidtil stør-

ste bygningsintegrerede solcelleanlæg i Danmark

I DR Byen er de fleste glasfacader udformet som dobbeltfacader, der i stort omfang er udnyttet 

til at skabe mulighed for naturlig ventilation i bygningen. Som udgangspunkt er de dobbelte 

facader udformet med en indvendig del med højtisolerede termoruder og oplukkelige partier, 

mens den udvendige del består af et enkelt lag glas med åbninger mellem glassene. Den indre 

del er således aktiv mens den ydre del er passiv. Ved at åbne de oplukkelige partier i de indven-

dige dele af facaden kan frisk luft trækkes ind gennem bygningen og ud via oplukkelige partier 

i loft over atrier. De oplukkelige partier kan styres automatisk af Bygningsautomationssyste-

met.

I kraft af EU-støtten er det blevet muligt i dele af byggeriet at etablere oplukkelige partier også i 

den udvendige del af facaden, således at der kan opnås langt større kontrolmuligheder for den 

naturlige ventilation. Dette giver mulighed for at sammenligne funktionaliteten af forskellige 

udformninger af dobbelte facader og dertil hørende forskellige styringsstrategier. Der indgå 

et omfattende måleprogram i IT-ECO-projektet for at dokumentere de forskellige løsninger, så 

disse kan vurderes.

Regnvandsanlægget omfatter opsamling af vand fra tagene på segment 1 og 2 i en vandtank 

placeret i kælderen ved segment 1. Det opsamlede vand benyttes til toiletskyl og vanding af 

planter i gårdhaver o.l. Regnvand fra tagene på segment 3 og 4 føres derimod i kanalen mellem 

bygningerne, da det ikke har vist sig økonomisk at genbruge dette i bygningen, bl.a. fordi der 

ikke kunne opnås tilladelse til at benytte regnvand i publikumstoiletter ved koncertsalen. Fra 

regnvandsbassinet er der tillige overløb til kanalen. Knap 90% af det estimerede vandforbrug 

kan leveres fra tagfladerne i segment 1 g 2. I nedenstående figur er princippet i regnvandsan-

lægget illustreret.

  
PrinCiPdiAgrAM for regnvAndsoPsAMling

Solcelleanlæg

Intelligente dobbeltfa-

cader

Regnvandsanlægget

regnvand fra tag

ca. 18.000 m2 tagareal til regnvandsopsamling

400 m3

regnvandsmængde 5220 m3 /år

regnvand til toiletter, gårdhaver m.m.

overløb fra kanal

regnvand fra tag der føres til kanal
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DR fastlagde fra starten, at der ikke måtte benyttes PVC ved opførelse af DR Byen. Dette krav 

har det vist sig nødvendigt at revidere til at PVC så vidt muligt skal undgås. Den væsentligste 

udfordring i forhold til at undgå PVC i byggeriet har været den transparente blå skræm, der 

indgår som et væsentligt arkitektonisk element som ydre beklædning på facaderne på segment 

4. Skærmen skal kunne benyttes til at projektere billeder på, når det er mørkt. Det har ikke vist 

sig muligt at finde en velegnet PVC-fri dug, så DR har måttet acceptere anvendelse af en dug, der 

indeholder 25% PVC til belægning på en forspændt polyestervæv. Som grundlag for accepten 

ligger, at producenten har udviklet en genanvendelsesproces, hvor PVC og polyester kan separe-

res og råvarerne genanvendes i produktionsprocessen.

I enkelte tilfælde er til trods for kravet om at undgå PVC blevet indbygget PVC-holdige produk-

ter i DR Byen, bl.a. til dele i el-tavler, kabelbakker og afløbssystemer, fordi entreprenører og 

leverandører af den ene eller anden grund har undladt at tage højde for kravet. Der er i hvert 

enkelt af disse tilfælde blevet taget stilling til, om produkterne skulle udskiftes eller har måttet 

accepteres ud fra en samlet vurdering af konsekvenserne. 

Et andet fokusområde har været at hindre afgasning fra byggematerialer og inventar af hensyn 

til indeklimaet i bygningen. DR har stillet en langt række krav for at hindre skadelige stoffer, 

og det er forudsat at byggematerialerne så vidt det er muligt skal være indeklimamærkede. 

Under projekteringen er der bl.a. foretaget livscyklusscreeninger af en lang række materialer. I 

udførelsesfasen er der tillige foretaget en systematisk gennemgang af bl.a. lime, fugemasser og 

malinger for at sikre at de overholder de fastlagte krav, f.eks. at de er fri for opløsningsmidler 

og andre skadelige stoffer.

I indretningsprojektet har der været speciel fokus på afgasning fra nyindkøbt inventar. Der er 

gennemført test af de valgte inventardele i henhold til Dansk Indeklima Mærknings standar-

der. På den baggrund er der stillet krav til leverandøren om, at alt inventar inden levering skal 

henstå til afgasning i 30 døgn i rum med specifikke betingelser til rummets størrelse, mængde 

af inventar, luftfugtighed og luftskifte. Det er første gang, at en kunde har stillet et sådant krav, 

og producenten har i den forbindelse indrettet et specielt rum til dette formål.

Der er i forbindelse med DR Byen gjort en stor indsats for at sikre en hensigtsmæssig håndte-

ring og bortskaffelse af affald med størst mulig genanvendelse både under byggeriet udførelse 

og i driftsfasen. I forhold til driftsfasen nedsatte DR allerede i 2001 en arbejdsgruppe, der har 

medvirket i programmeringen og kommentering af projektmaterialet under projekteringen. 

Der er planlagt lokale opsamlingssteder for affald i såkaldte PKA-rum (Print, Kopi og Affald), 

hvor medarbejderne skal aflevere affald sorteret i 5 fraktioner (brændbart affald, papir, pap, 

glas og batterier). Desuden indsamler driftsfunktionen yderligere 5 fraktioner (tonerpatroner, 

kontorelektronik, lysstofrør og sparepærer, olie- og kemikalieaffald samt andet genanvendeligt 

affald). Alt det nævnte affald samles i et centralt affaldsrum i kælder under segment 3, hvor det 

afhentes af et renovationsselskab. Der etableres tillige kølerum til madaffald. For de store værk-

steder i segment 2 og 3 etableres særskilt affaldsopsamling for værkstedsaffald med sortering i 

containere ved østsiden af segment 1.

Ved byggepladsen er der ligeledes arrangeret sortering af affald i en række fraktioner. Alene i 

2005 blev der behandlet en affaldsmængde på 4.641 tons, hvoraf 75% blev afleveret til genan-

vendelse og 16% til forbrænding. Det resterende blev afleveret til sortering eller deponering. 

Resultater og erfaringer

Der foreligger ikke endelig dokumentation for de målbare resultater af miljøindsatsen i DR 

Byen. Dette vil fremkomme i takt med at der bliver indsamlet driftserfaringer, dokumentation 

fra IT-ECO-projektet samt evalueringer af tilfredshedsundersøgelser med indeklima m.v. På det 

PVC-fri materialer

Afgasning fra bygge-

materialer og inventar

Affald og genanven-

delse
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energimæssige område forventes de stillede mål overholdt, hvilket i givet fald vil indebære 75% 

besparelse på køling i forhold til konventionel kompressorkøling og 33% besparelse på varme 

i forhold til BR95. Samlet svarer det til 42% besparelse på udledningen af CO
2
. Energiindekset 

baseret på udnyttelse af IT-intensive kontorområder i 40 timer pr. uge er for DR Byen beregnet 

til 54 kWh/m2, hvoraf 20 kWh/m2 er el-forbrug til grundbelysning, mekanisk ventilation, køling 

og pumper. Dette er ca. 50% lavere end normalt for tilsvarende kontorbygninger. 

En væsentlig faktor bag, at miljøarbejdet i DR Byen har fået et højt ambitionsniveau, har været 

en klar opbakning i DR’s øverste ledelse. DR’s tidligere bestyrelsesformand og byggeudvalgs-

formand Finn Aaberg har således personligt lagt vægt på en markant miljøprofil i DR Byen fra 

starten. At miljøindsatsen allerede på tidligt tidspunkt indgår som en prioritet er i sig selv en 

væsentlig faktor. Det har gjort det muligt at få afklaret miljøkravene og dertil hørende ansvars-

forhold og procedure inden indgåelse af aftalerne med de projekterende rådgivere. Et tiltag som 

grundvandskøling har krævet et omfattende undersøgelsesarbejde og myndighedsbehandling, 

så en tidlig start på denne proces har ligeledes været en forudsætning for at det overhovedet har 

kunnet lade sig gøre at få det etableret som en integreret del af byggeprojektet.  

Samtidig har erfaringerne også vist, at det er nødvendigt med en løbende indsats både med at 

sikre at miljøhensynene tilgodeses og med at prioritere miljøhensyn i forhold til andre hensyn. 

Selv om det ud fra en miljøtankegang kan være relevant at stille rigide krav, så viser bl.a. eksem-

plet med PVC i DR Byen, at det kan være nødvendigt at gå på kompromis. Man må derfor være 

forberedt på, at miljøkrav skal undergå en løbende vurdering og de enkelte krav skal kunne 

justeres ud fra, hvad der samlet set er den bedste løsning. Samtidig er det nødvendigt til stadig-

hed at følge op og kontrollere, at alle involverede parter tager de miljømæssige krav alvorligt og 

ikke mere eller mindre bevidst nedprioriterer dem, fordi det er nemmere at gøre om man ple-

jer, eller man kan slippe billigere igennem med et produkt, der ikke lever op til miljøkravene.  

Som konkret anerkendelse for miljøindsatsen har DR Byen modtaget flere miljøpriser allerede 

inden byggeriet er fuldt færdigt. Således blev DR Byen tildelt København Kommunes Erhvervs-

pris 2005, der uddeles for at hædre virksomheder, som går foran med et godt eksempel. Samme 

år tildelte de fem såkaldte dogmekommuner Albertslund, Ballerup, Fredericia, Herning og Kø-

benhavn DR Byen en Special Miljøpris for at gå foran og vise nye muligheder for miljørigtigt 

byggeri. DR Byen har desuden modtaget Solprisen 2006 fra Københavns Kommune og forenin-

gen Solar City Copenhagen for et stort, flot og arkitektonisk gennemarbejdet solcelleanlæg. 

Kilder og referencer

Ovenstående case er baseret på informationer modtaget fra DR Byens miljøleder Marianne Fox 

ved møde 9. januar 2007 og efterfølgende korrespondance samt nedenstående referencer.

DR Byen (2006): Status for miljø i DR Byen – miljø, energi, indeklima og arbejdsmiljø. Miljøredegørelse 

2005. 4. maj 2006.

Fox, M., Hummelshøj, R.M. and Toft, K. (2006): Optimal Indoor Climate in an Energy Conscious Manner. 

Paper for Healthy Buildings, Lisboa 4.-8. June 2006.

Toft, Kaj (2005): Development of sustainable broadcasting facilities. Paper i proceedings fra Europæsk 

Facilities Management conference i Frankfurt, 19.-21. April 2005.

Konstruktøren (2007): Cool køling. Artikel i fagtidskriftet Konstruktøren, nr. 1, 2007.

Miljøpriser
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8.3.3 realisering aF energiBesParelser MeD Brug aF esco

Baggrund

ESCO er forkortelse for Energy Service Companies, og i Danmark kaldes denne type virksomhed 

for energitjenester. ESCO kendes fra bl.a. Sverige og USA, men i Danmark er idéen forholdsvis 

ny og de konkrete erfaringer endnu få. Kort fortalt er ideen at finansiere investeringer i energi-

besparende tiltag ved hjælp af de besparelser på energiregningen, som opnås over en årrække. 

Forventningerne til ESCO i Danmark er store, især inden for offentlig bygningsforvaltning, 

hvor det hidtil har været vanskeligt at mobilisere økonomi til investeringer i energibesparende 

tiltag selvom beregninger viser, at investeringen kunne tjene sig selv hjem efter en vis tid. 

Casen i dette kapitel er RegionFastigheder i Skåne som sammen med ESCO-firmaet TAC Energy 

Solutions, har gennemført et pilotprojekt i 2004-2005, med tre af regionens 10 sygehuse. Erfa-

ringerne fra projektet viser, at der er store besparelser at hente m.h.t. opvarmning, el-forbrug 

og vandforbrug. Derfor er der initiativer i gang for at sikre en tilsvarende indsats i forhold til 

RegionFastigheders øvrige ejendomme. 

RegionFastigheter

Sygehusdrift er ét af ansvarsområderne for den offentlige organisation Region Skåne, og for-

valtning af bygninger og ejendomsdrift er samlet i den FM-afdeling, som hedder RegionFast-

igheter. Det overordnede mål for RegionFastigheder er at sikre udviklingen af Region Skånes 

ejendomme for at opnå de offentlige virksomheders krav til kvalitet, tilgængelighed og økono-

misk udvikling. Nogle af de centrale opgaver er:

at vedligeholde funktionelle og virksomhedstilpassede lokaler på en omkostningseffektiv • 

måde

at opretholde de tekniske funktioner til driftsikre sygehuse• 

CAse-oBJekt 

virksomhed: regionfastigheter, region skåne og tAC energy solutions

land: sverige

kernevirksomhed:  sygehuse 

tema: Miljø

emne: Bæredygtighed

Best Practice aspekt: energibesparelser og brug af energitjeneste firma 

søgeord: esCo, energi, sygehuse, offentlige bygninger, kommuner

læringsPunkter

Besparelsespotentialet for 3 hospitaler i skåneregionen ligger på mellem 26-30%, og det betyder •	

en total energibesparelse på ca. 10 millioner svenske kroner. 

de realiserede investeringer har en tilbagebetalingstid på 9,5 år i gennemsnit, når betalingen til •	

esCo medregnes. regnes udelukkende på investeringer i forhold til besparelser i driftsbudgettet 

er tilbagebetalingstiden 6,4 år. 

At en ejendomsudviklingsaftale med garanti for energibesparelser er en forudsætning for investe-•	

ringer inden for det økonomiske råderum.

At det er tidskrævende at gå ind i planlægning og udbudsprocessen omkring et projekt af denne •	

størrelse, og der er brug for et team af forskellige fagligheder for at lave tilbudsmateriale og kon-

trakt. 

At det er spændende at være pilotprojekt, og der er penge at hente fra udviklingsprojekter, men •	

at dette også er tidskrævende mht. selve projektarbejdet og den efterfølgende formidling.
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kontinuerligt at udvikle drifts- og forvaltningskompetencer• 

at mindske energi- og driftsomkostninger • 

at sikre helhedstænkning• 

at udvikle styrings- og opfølgningsværktøjer• 

at øge den interne fælles forståelse af god service til brugerne • 

Da RegionSkåne indledte samarbejdet med TAC var det pga. et behov for at modernisere de 

30-40 år gamle sygehuse. Situationen var, at VVS-installationerne overvejende var de originale 

installationer, og at disse var ved at nå deres tekniske levetid. Der var af flere årsager forkerte 

dimensioner på ventiler mm, som forhindrede finjustering og bedre styring. Desuden var det 

svært at fordele udgifterne ved energiforbrug, idet der ikke var en gennemskuelighed i mellem 

hospitalernes organisationsstruktur og bidragene til det samlede energiforbrug. Der var også 

mangel på vedligehold pga. knappe ressourcer og en presset hverdag, der ikke levnede tid til 

eget aktivt energiarbejde. 

Resultatet var, at man ikke havde tilstrækkeligt overblik over de konkrete fordele ved at inve-

stere i energibesparende tiltag og det betød yderligere udskydelse af de større beslutninger 

vedr. modernisering af bygninger og installationer. For at kunne levere den forventede støtte og 

service til sygehusvæsenet var det tydeligt, at den hidtidige praksis for drift og vedligehold var 

utilstrækkelig og det var nødvendigt at gå nye veje for at sikre den nødvendige modernisering 

af bygningsmassen. 

fACts oM regionfAstigHeter (fAstigHeder=eJendoMMe)

regionfastigheder er region skånes samlede støtte- og serviceorganisation i byg-ningsrelaterede 

spørgsmål. de forvalter bygninger og står for ejendomsdrift af bl.a. de 10 sygehuse i regionen. det 

totale areal er 1.400.000 m2.

Hovedpunkterne i regionfastigheters vision:

•	at	frigøre	ressourcer	til	sundhedsvæsenet

•	at	tilbyde	en	høj	teknisk	driftssikkerhed

•	at	tilbyde	høj	kompetence	og	en	priseffektiv	service

•	at	være	en	attraktiv	arbejdsplads

i 2004 havde regionfastigheter en nettoomsætning på 1.364 milliarder svenske kroner.

Energiservice projektet

Målet og ambitionerne med energiservice projektet var at lave en energiservice kontrakt med 

en leverandør, som indeholdt detaljeret energianalyse, fuld projekt implementering, finansie-

ring og garanti for besparelser. Da Regionfastigheter ikke var interesseret i at outsource drift og 

vedligehold, var der fra begyndelsen fokus på at projektet skulle tilrettelægges således, at der 

samtidig med de tekniske forandringer også skete en organisatorisk udvikling og en forankring 

af a viden om de nye installationer, ændrede procedurer mm. 

 

Regionfastigheter Skåne startede med at afholde en prækvalificeringsrunde, hvor der blev lagt 

vægt på tre kriterier: 

Erfaringer og referencer til besparelsesorienteret ejendomsudvikling1. 

Kompetencer, metoder og serviceniveauer for de foreslåede projektteams2. 

Betingelser og vilkår i forhold til kontrakt, finansiering og besparelsesgarantier.3. 
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Ud af 5 kandidater fra prækvalificeringsrunden var der 3 firmaer, som bød i den endelige runde 

og TAC Energy Solutions fik projektet, fordi de viste en særlig god forståelse og strategi for at 

integrere projektet i organisationen og for at tilpasse projektet i Regionfastigheters normale 

rammer for vedligehold og investeringer.

Projektet i Skåne fulgte derefter de typiske faser i et energiservice projekt: Projektudvikling, 

gennemførelse af de nødvendige tiltag og projektopfølgning.

Når man har en aftale med et ESCO, er den første fase i et energibesparelsesprojekt at beskrive 

og analysere den aktuelle situation for at kunne afklare, hvilke initiativer der skal iværksæt-

tes. Den nuværende bygningsmasse og energiforbrug registreres, og dette kan være en meget 

stor opgave. I det skånske pilotprojektet betød dette opsætning af målere, så det var muligt at 

redegøre for det aktuelle energiforbrug fordelt på de mange forskellige afdelinger og centre på 

hospitalerne. 

Derefter vurderes en lang række energibesparende tiltag for at fastlægge en handlingsplan for 

projektet. Tiltagene skal give energibesparelser, der står mål med den økonomiske indsats, de 

skal være byggeteknisk forsvarlige og skal i øvrigt understøtte FM målene. I hospitalsprojek-

tet besluttede man at lave forbedringer af bygningernes tekniske installationer til ventilation, 

varme, styring og overvågning, vand, belysning samt optimering og uddannelse. For at kunne 

foretage denne vurdering er det brug for kendskab både til bygningsmassen, energiforbruget 

og viden om hvordan man realiserer energibesparelser i teori og praksis.

Det blev besluttet at gennemføre følgende opgaver:

Ventilation• 

Installation og genvindingo 

Forenkling af anlæggene og sammenlægning af aggregatero 

Installation af direkte styrede ventilationsfladero 

Frekvensstyring af ventilatorero 

Justering af luft strømmeo 

Justering af varmegenvindings strømmeo 

Varme• 

Ombygning af gamle centralero 

Omdimensionering og varmevekslingý 

Omdimensionering og installation af primærventilerý 

Balancering af varmesystemo 

Permanent indregulering af radiatorer og vinduesapparatero 

Styring og overvågning• 

Installation af bevægelses- og CO2-målereo 

Omgruppering af zoneregulatorero 

Frekvensstyring af ventilations- og pumpemotorero 

Installation af differenstrykstyringo 

Udskiftning af ventiler og regulatorer for at muliggøre styringo 

Belysning• 

Installation af styreenheder til spænding i armaturer til lysstofrøro 

Projektudvikling og 

handlingsplan
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Vand• 

Installation af perlatorer på vandhaner på toiletter og i køkkeno 

Gennemgang af toiletter og justering af vandniveau i cisternero 

Optimering og uddannelse• 

Installation og opkobling af målere for lettere opfølgning og styring af energifor-o 

brug 

Gennemgang og optimering af styreparametre mht. temperatur, driftsperioder og o 

luftmængde

Uddannelse af driftspersonale i energirelaterede spørgsmålo 

Når handlingsplanen er gennemført, er den sidste fase at følge op på effekterne af indsatsen og 

vurdere, om der er brug for yderligere tiltag. Denne opfølgning er også en del af projektet, og i 

Skåne har man i kontrakten med TAC aftalt en række leverancer. 

Det drejer sig om brug af et opfølgningssoftware kaldet Granlund, distanceovervågning, lokal 

forebyggelse og fejlfinding. Der foretages web-baseret opfølgning, som kontinuerligt giver in-

formation om energiforbrug og anlæggenes tilstand. Der laves månedlige besparelsesrapporter 

og kvartalsvis opfølgningsmøder, der er inspektion af anlæggene 2 gange om året og service 

på anlæggene samt uddannelse af driftspersonale til at kunne indgå i service og vedligehold af 

anlæggene. 

I Skåne projektet viser de aktuelle tal for energiforbruget, at der er opnået store besparelser som 

svarer til i alt 28% af investeringen. 

I nedenstående tabel er vist de totale investeringer, årlige besparelser og tilbagebetalingstider 

fordelt på hvert af de 3 hospitaler.

Der er i alt investeret MSEK 108,8, hvoraf MSEK 73,9 er direkte investeringer i ejendommene, og 

de resterende MSEK 34,9 (svarende til 32% af dem samlede investering) er betaling til TAC for 

deres indsats. De årlige besparelser er på MSEK 11,5, og den gennemsnitlige tilbagebetalingstid 

for ESCO-projektet i Skåne er total set på 9,5 år, mens tilbagebetalingstiden ekskl. betalingen 

til ESCO er på 6,4 år. 

Erfaringer fra ESCO samarbejdet i Skåne

Erfaringerne fra energi service projektet i Skåne viser, at der er energimæssige og økonomiske 

besparelser at hente, og at processen har været lettere end forventet og uden større problemer. 

Robert Johansen, udviklingsdirektør i Regionfastigheter Skåne, mener, at en af grundene til at 

projektet er forløbet så godt er, at der fra starten har været stort fokus på at forankre projektet 

internt i FM-organisationen og blandt alle interne interessenter, inden man tog kontakt til 

private firmaer. 

Opfølgning

hospiTaler ToTale invesTeringer årlige besparelser TilbagebeTalingsTid

lund

helsingborg

kristianstad

Total

sek

55 071 768

31 911 996

21 851 087

108 834 851

sek 

5 399 804

3 146 844

2 925 689

11 472 337

år 

10,2

10,1

7,5

9,5
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Projektet viser dermed at det er muligt at gennemfører energi service projekter uden at out-

source personalet, hvilket ellers kan føre til modstand mod energi service projekter både fra 

internt personale og fagforeninger. En anden er faring er at planlægning, organisering af ma-

terialer og kontrakter med potentielle ESCO er tidskrævende, og at det ofte vil kræve et mindre 

team med forskellige kompetencer for at gennemføre udbuds- og kontraktrunder tilfredsstil-

lende.

Projektet i Skåne må siges at være en succes for begge parter. Morten Dahl, der er forretnings-

områdechef i TAC, er glad for at have et projekt så tæt på det danske marked, så det kan fun-

gere som udstillingsvindue for, hvordan energi service projekter bidrager til bedre bygninger 

for brugerne. Han vurderer, at selvom der er mange små og store virksomheder, som tilbyder 

energirådgivning, er det kun de større firmaer som TAC, Siemens og Honeywell, som vil påtage 

sig finansieringsrisikoen. Som forretning gælder det om at være god til at lave prognoser for 

energibesparelserne og generelt at foretage indsatser med lav risiko. I TAC går de typisk efter de 

større tekniske indgreb og efteruddannelse af driftspersonale, mens tiltag som brugerinforma-

tion og adfærdsændringer typisk overlades til bygningsejerne.

I Danmark vil vi snart se de første energi service projekter, da flere danske kommuner er i 

gang med det indledende arbejde. Kalundborg Kommune er en af de kommuner, der er længst 

fremme, for som Johan Ib Hansen fra Kalundborg Kommunes Ejendomservice siger: ”Vi har 

de samme behov som RegionFastigheter. Vi har en sammensat bygningsmasse lige fra skoler, 

sportshaller, børnehaver, rådhus, plejehjem mm., og vi mangler overblik”. I Kalundborg har 

man lavet alt det forberedende arbejde, men kontraktforhandlingerne blev i 2007 stoppet pga. 

kommunesammenlægning. Imens er andre kommuner gået i gang med forberedelserne, og 

med erfaringerne fra FastigheterSkåne er der vist en ny vej til realisering af energibesparelser 

og modernisering af offentlige bygninger.

Kilder og referencer

Dahl, Morten (2007): Interview med Morten Dahl, TAC den 22. august 2007.

Due, Poul Henrik (2007): Herre i eget hus – Organisering af den kommunale Facilities 

Management funktion (den kommunale driftsherre). Hovedrapport. DFM, juni 2007.

Hansen, Johan Ib (2007): Interview med Johan Ib Hansen, Kalundborg kommune, Ejendoms-

service den 22. august 2007. 

Swärd, Manuel (2005): Regional Market Preparation for Energy Efficiency services in Public 

Buildings, Catalogue of best practices of energy efficiency services in 8 European Countries, 

Savings founded real estate development of hospitals in Sweden. Energy Agency for Southeast 

Sweden.

TAC AB (2005): Projektpresentation Fastighetsutvecklingsentreprenad. Region Skåne og TAC En-

ergy Solutions.
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Begreber

CFO: Corporate Finance Officer (Økonomidirektør)

DKK: Danske kroner (anvendes hvor intet andet angives)

ERP: Entreprise Ressource Planning (Integreret virksomhedsmæssigt IT-system)

ESCO: Energy Service Companies

FM: Facilities Management, Facility Management 

I-FM: Integreret FM i betydningen samlet FM leverance; svarer til TFM

KPI: Key Performance Indicators (Nøgleindikatorer for serviceleverancer)

NOK: Norske kroner

OPP: Offenlig-Privat Partnerskab (PPP – Public-Private Partnership på engelsk)

PFI: Private Finance Initiative (særlig form for PPP anvendt i Storbritanien)

POE: Post Occupance Evaluation – tilfredshedsundersøgelse blandt brugere af en byg-

ning efter indflytning 

SEK:  Svenske kr.

SLA:  Service Level Aggreements (Service Leverance Aftaler)

SPV:  Special Purpose Vehicle – Selskab oprettet til et specifikt projekt

SWOT:  Betegnelse for en strategianalysemetode, jf. afsnit 1.2. Navnet er en forkortelse for: 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TFM:  Total FM i betydningen samlet FM leverance; svarer til I-FM

Virksomheder

API: Aberdeen Property Investors

Coor: Coor Service Management

CPH: Københavns Lufthavne

DTU: Danmarks Tekniske Universitet

FSB: Foreningen Socialt Boligbyggeri

ISS: International Service Systems

KEjd: Københavns Ejendomme

LME: L.M. Ericsson

NN: Novo Nordisk

NNS: Novo Nordisk Servicepartner

NSB: Norske Statsbaner

PVS: Patent- og Varemærkestyrelsen

SE: Senatets Ejendomme

SEF: Serviceforvaltningen i Malmø Kommune

S&S: Steen & Strøm

SE: Senatets Ejendomme (Finsk statsligt ejendomsselskab)

SES: Slots- og Ejendomsstyrelsen

YLE:  Finsk radio- og TV-station
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I nedenstående register er de søgeord, der er angivet i den indledende tekstboks ved hver case, 

oplistet i alfabetisk rækkefølge med reference til de afsnit i kapitel 4-8, hvor søgeordene fin-

des.

Søgeord Afsnit

Arbejdspladsindretning 4.3.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 7.2.2

Arealdisponering 6.2.2

Arealstrategi 6.2.1 

Asset management 7.3.1

Benchmarking 4.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.3, 6.2.1

Bestiller/udfører 4.3.1, 5.5.1

Boliger 5.3.3, 8.3.1

Business Centre 4.6.2

Byudvikling 6.2.3

Bæredygtighed 8.3.1, 8.3.2

Digital registrering 7.2.1

Distancearbejde 7.2.2

Driftssystem 7.2.1

Driftsstrategi 4.2.1, 7.2.1

Due Diligence 5.4.1, 5.4.3

Ejendomsstrategi 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 6.2.1, 6.2.3

Ejendomsudvikling 5.4.1, 6.2.3

Energi 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3

Erhvervsbyggeri 5.4.3

ESCO 8.3.3

Flow chart 5.4.2

Forskerpark 4.6.1

Fremtidens kontor 6.3.1

Full Service Management 6.2.2

Funktionsudbud 5.6.2

Fælles mål 4.3.1, 5.4.2

Human Resource  8.2.2

Incitamenter 5.6.2

Indeklima 8.2.2, 8.3.2

Indkøbs- og leverandørpolitik 4.3.1

Infrastuktur 7.3.1

In-house 4.2.2, 5.2.2

Innovation  4.4.1, 4.4.2

Intern husleje 6.2.1

IT 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 8.2.2

Iværksætterkuvøse 4.6.1

Koncert- og konferencecenter 5.3.1

Kommune 4.4.1, 4.4.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.6.1, 7.3.1, 8.3.3

Kompetencer 4.2.3 

Konsortium 5.3.1, 5.3.2, 5.6.1

Kontorbyggeri 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.2.1

Kontorhotel 4.6.2, 7.2.2

KPI 4.2.1, 5.2.1

Kulturforskelle 5.5.1

Kundeorientering  4.4.2
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Lean 4.2.2

Leverandør 4.5.2

Medarbejderinvolvering 6.3.2

Medarbejdertilfredshed 4.2.2, 5.4.1, 8.2.1

Merværdi  4.2.3, 4.5.1

Miljø 5.4.3, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2

Multifagmand/-skilling 4.2.1, 4.2.2, 5.6.2

Naturlig ventilation 8.2.1, 8.3.2

Netværk 4.3.2, 4.6.1, 5.6.1

Nye arbejdsformer  6.3.1, 6.3.2, 7.2.2

Offentligt byggeri 8.3.3

Operational Excellence 5.2.1

OPP 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3

Organisationsudvikling 4.4.2

Outsourcing 4.3.1, 4.3.2, 4.6.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1

Partnerskab 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.6.1, 6.2.2

People Support  4.2.3

Procesudvikling  4.2.3, 4.5.1

Produktion 5.5.2

Radio/TV-byggeri 6.2.3

Ressourcestyring 8.3.1, 8.3.2

Risici 5.6.2

Sale-and-lease back 5.2.2

Selskabsdannelse 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2

Servicekultur 4.4.2

Skolebyggeri 5.3.2

SLA 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1, 5.4.1, 5.4.2

Space management  6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 7.2.1

Storcentre 6.2.2

Stordriftsfordele  4.5.1

Strategisk udvikling  4.4.1, 4,5.1

Sygehuse 8.3.3

Synergi 4.2.2, 4.5.1, 5.4.2

Totaløkonomi 5.3.2, 5.3.3

Trivsel 4.2.3, 8.2.2

Udviklingstrappe  4.4.1, 4.4.2

Vedligehold 4.4.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2

Virksomhedshotel 4.6.1, 4.6.2

Virksomhedsoverdragelse 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Virtuelt kontor 4.6.2
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econo-
mical

societystAke Holders

iMPACts
(outCoMe)

Provisions
(outPut)

ProCesses (PdCA)

resourCes
(inPut)

Basic products

space

Planning

facilities

real estate

Customers

services

Coordinating

technology

staff

Additional offerings

development

Controlling

Activities

Manpower

owners

relations

improving

know-how

surroundings

fACilites MAnAgeMent

Core Business

social spatial environ-
mental

satis-
faction

Cost Produc-
tivity

relia-
bility

Adap-
tation

Culture

The faciliTies managemenT valUe map – generic version – level 1 and 2
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results

ProCesses

resourCes

space:
•	Workplaces
•	Parking
•	Meeting	rooms
•	Canteens

Planning:
•	Defining
•	Sourcing
•	Scheduling
•	Budgetting

facilities:
•	Offices
•	Shops
•	Housing
•	Recreational

real estate:
•	Land	
•	Buildings

services:
•	Cleaning
•	Catering
•	Maintaining
•	Supplying

Coordinating:
•	Cooperatin
•	Communication
•	Instructing
•	Motivating

technology:
•	ICT
•	CAFM
•	BMS
•	Equipment

development:
•	Products
•	Processes
•	Concepts
•	Solutions

Controlling:
•	Supervising
•	Inspecting
•	Checking
•	Correcting

Activities:
•	Analysing
•	Producing
•	Interactin
•	Integrating

Manpower:
•	EMployees
•	Specialists
•	Providers
•	Cunsultants

relations:
•	Collaboration
•	Partnership
•	Confidence
•	Mutuality

improving:
•	Quality
•	Productivity
•	Cost
•	Timeliness

know-how:
•	Knowledge
•	Conpetence
•	Experience
•	Insight

fACilites MAnAgeMent

The faciliTies managemenT valUe map – generic version, level 3, page 1

Basic products Additional offerings
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iMPACts satisfaction:
•	Customers
•	End	users
•	Owners

economical:
•	Saleries
•	Commerce
•	Tax

Cost:
•	Operational
•	Staff	turnover
•	Capital

Productivity:
•	Efficiency
•	Absence
•	Effectivity

social:
•	Employment
•	Education
•	Integration

reliability:
•	Continuity
•	Security
•	Safety

Adaptation:
•	Foresight
•	Flexibility
•	Responsive

Physical:
•	Resources
•	Sustanability
•	Townscaping

Core Business

surroundings

The faciliTies managemenT valUe map – generic version, level 3, page 2



300

stAke Holders society:
•	Humanity
•	Citizens
•	Politicians
•	Inhabitants
•	Authorities
•	Organisations
•	Global
•	National
•	Regional
•	Local
•	Etc

Customers:
•	Consumers
•	Visitors
•	Companies
•	Institutions

staff:
•	Core	business
•	In-house	FM
•	Providers

owners:
•	Investors
•	Share	holders

The faciliTies managemenT valUe map – generic version, level 3, page 3


