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Totalomkostninger = TCO?

TCO = Total Cost of Ownership:

Summen af omkostninger ved anskaffelse 
af et produkt og omkostninger til brug af 
produktet i brugsperioden.

Evalueringsværktøj gør det muligt at 
vælge det produkt, der samlet set og 
gennem hele produktets levetid er det 
billigste.



Baggrund og forankring

• Strategi for intelligent offentligt 

indkøb

• Ny udbudslov hvor LCC/TCO 

indgår

• Erfaringer fra SKI

• Erfaringer fra Sverige

• Forum for Bæredygtige Indkøb



TCO værktøjer

• Belysning
Belysningskilder og systemer

• Kontor IT 
Bærbare, computere, printere, AV udstyr, 

multifunktionsmaskiner mv.

• Skylletoiletsæder
Brusere og lufttørrerer til toiletter

• Køle- og fryseskabe
Til professionelt brug

• Selvbetjeningsmaskiner 
Kaffemaskiner mv.



Valg af produktområder

– et sted at starte!

• Produktområder er udvalgt ud fra 

� Økonomisk og miljømæssigt  
besparelsespotentiale 

� Anerkendte standarder

� Eksisterende erfaringer

• Lavt hængende frugter

• Indsamling af erfaringer 



Hvordan?

TestTestTest

Accept/

enighed

Accept/

enighed

Accept/

enighed

Involvering af 

relevante aktører 



Hvor?

Den Ansvarlige 

Indkøber    

www.csr-indkob.dk

• Værktøjer

• Vejledninger

• Film

• Cases



Film om TCO-værktøjer

Begge film kan findes på www.csr-indkøb.dk

Sådan vælger du det 

produkt, der samlet 

set er det billigste!

Brug TCO i tre trin!



Hvad så nu?

• Udbredelse af TCO-værktøjer

• Evaluering af værktøjsbrug

�Indsamling af erfaringer

�Udarbejdelse af cases

• TCO-værktøjer for nye produktområder



Spørgsmål?



Oplæg ved Temadag

HVORDAN VIRKER VÆRKTØJERNE

27/1-2015

Rasmus Nielsen
Projektleder

FORCE Technology
Kontakt: rmn@force.dk tlf. 72157705



Oplæg

• Udfordring ved TCO

• Inddrag TCO i tre trin

• TCO værktøjernes opbygning



Udfordring ved TCO

Udfordringer

Bestem omkostningsdrivere

Bestem kommende omkostninger før 
ibrugtagning af produkt

Objektiv målemetode 



Inddrag TCO i tre trin

• Excel-værktøj

• Pdf-vejledning

Downloades på www. csr-indkob.dk



Inddrag TCO i tre trin

Vejledningens tre trin

Trin 1
Brug TCO-
overvejelser i 
foranalysen

Trin 2
Efterspørg TCO-
oplysninger i 
udbudsmaterialet

Trin 3
Evaluér tilbud 
efter laveste 
TCO-pris



Mulige TCO-faktorer
(udvalg)

Trin 1
Overvejelser i foranalyse

Trin 2 & 3
Evaluer med TCO-værktøj

• -Indkøbspris

• -Installationsomkostninger

• -Oplæring/træning

• -Driftsudgifter til energi

• -Co-produkter

• -Arbejdstid (Spildtid)

• -Levetid

• -Licens/abonnement betaling 

• -Restværdi/bortskaffelsespris

• -Forsikring

• -Transaktionsomkostninger
ved skift af leverandør 

Inddrag TCO i tre trin



Inddrag TCO i tre trin

• Overvej omkostningsdrivere i foranalysen

• Undersøg produktløsningers påvirkning af 
brugskonteksten

• Indirekte omkostninger f.eks. længere arbejdsgange

Trin 1 Brug TCO-overvejelser
i foranalysen



Inddrag TCO i tre trin

• Lav krav og kriterier i udbudsmaterialet med hensyn 
til omkostningsdrivere

• Efterspørg oplysninger til TCO beregning i værktøjet i 
udbudsmaterialet 

Trin 2 Efterspørg TCO-oplysninger
i udbudsmaterialet



Inddrag TCO i tre trin

• Brug værktøjet til at udregne TCO-priser og 
sammenligne tilbud

• Evaluer tilbud efter laveste TCO pris

Trin 3 Evaluér tilbud efter 
laveste TCO-pris



TCO værktøjernes opbygning

Lyseblåt område oplyses af 
tilbudsgiver

Grønt område angiver 
forventet brug og udfyldes 
af ordregiver

Brunt område er bag-
grundsdata og er udfyldt

Gråt område er sammen-
ligning af resultater 

Vejledning om udfyldelse af 
felter

Kolonner med forskellige 
produkter 



Spørgsmål



Rasmus Nielsen
Projektleder

FORCE Technology
Kontakt: rmn@force.dk tlf. 72157705



TCO-UDBUD OG IMPLEMENTERING AF TCO I ODENSE
KOMMUNE

Miljøstyrelsens temadag om 
totalomkostninger og offentlige udbud 

d. 27. januar 2015

Udbudschef Cecilie Schwartz Førby 



1. Præsentation 
2. Implementering
3. Hvordan bruger vi TCO
4. Erfaringer 
5. Igangværende udbud af hvidevarer
6. Strategisk indkøb af biler 

AGENDA FOR DAGENS OPLÆG



Cecilie Schwartz Førby 

• Udbudschef Odense Kommune 
• Tidl. Chefkonsulent I Odense og Københavns Kommune 

PRÆSENTATION 

Odense Kommune 
Borgmesterforvaltningen

Forretningsservice
Udbud & Kontraktstyring

Odense Rådhus
Flakhaven 2, Værelse 306

5000 Odense C

Tlf. +45 6551 2050
E-mail: cesf@odense.dk



• Første udbud med TCO var bleer på 
Ældre- og Handicapområdet. 

• Genudbud hos Udbud og Kontraktstyring.  
• Dialog med markedet, fagfolk og ledere i 

forvaltningen. 
• Nye udbud i Odense Kommune vedtages 

på chefniveau.
• Strategiske udbud vedtages politisk.  

IMPLEMENTERING  



Grundig foranalyse
1. Ledelsens opbakning fra alle involverede 
parter.
2. Samarbejdsvillighed fra de 
brugere/fagfolk, der er udvalgt fra 
fagforvaltningerne.
3. Dialog med alle interessenter.

Det tager ekstra tid, men økonomisk tjener det sig ind igen.

HVORDAN BRUGER VI TCO 

Udbud

Kontrakt og 
drift

Foranalyse



• Ledelsesopbakning er vigtig. Formidling 
fra chefniveau og ned i organisationen.

• Når fordelene (økonomiske og kvalitative) 
forklares har vi ikke mødt modvilje.

• Målrettet kommunikation til forskellige led 
i organisationen.  

ERFARINGER 



• Udbud i KomUdbud.
• Gælder både husholdning og 

professionelle vaskemaskiner og 
tørretumblere. 

• Husholdning kommer TCO ind i form af 
krav og indkøbspris.

• Professionelle kommer TCO ind i form af 
krav og en ny ligning.

IGANGVÆRENDE UDBUD AF HVIDEVARER 



• Business case med 4 scenarier.
• Alle udregnet med TCO og 

bæredygtighed (herunder økonomi, miljø 
og socialt aspekt).

• Politisk beslutning. 
• Resultat: alle personbiler i Odense 

Kommune skal udskiftes til elbiler over en 
4-årig periode.

STRATEGISK INDKØB AF BILER



SKI’s praktiske erfaringer 
med TCO i udbud 

27. Januar 2015

28. januar 2015 33
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TCO-processen i SKI

Forundersøgel

se 

Opstart af 

udbud

Markedsanalys

e
Udbudsdesign

Udbudsmateri

ale
Udbudsfasen

Evaluering / 

tildeling

TCO-notat (fase 

1)

TCO-notat (fase 

2)

TCO-notat (fase 

3)

TCO-

dokument
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• Overordnet TCO-vurdering – virker det relevant?

• Hvad er produktområdet?

• Har vi tidligere anvendt TCO på dette område?

• Kender vi til eksterne udbud, hvor TCO er afprøvet på dette produktområde?

• Indgangsvinkel til at belyse de omkostningsparametre der er umiddelbare 
• Fx er det et strømforbrugende produkt, er der måske en metode/standard for måling af 

energiforbrug? 

TCO-notat (fase 1) redegør for de overvejelser, SKI gør sig omkring inddragelse af TCO i 
starten af et udbudsforløb.

Forundersøgelse
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• TCO-fokus i forlængelse med markedsdialogen (afklare og efterspørge 
omkostningsparametre)

• Afdækning af holdninger og muligheder

• Konkretisering af muligheder

• Konkretisering af TCO-mulighedens indarbejdelse i udbuddet

• Risikovurdering
• I dialog med udbudskonsulenten afgøres kompleksiteten og relevansen for det pågældende 

udbud 

Udfordringen: Der ikke må være tale om en kontaktbrug, som bringer visse leverandører 
en fordel i tilbudsfasen, hvorfor de problemstillinger, der behandles, skal have en 
fællesnævner med samtlige af de potentielle tilbudsgivere

TCO-notat (fase 2) redegør for de oplysninger, som fremkommer under markedsdialogen og 
giver et overblik over muligheden for brug af TCO i det konkrete udbud.

Markedsanalysen (1)



28. januar 2015 37

Markedsanalysen (2)

Analyse af 

potentielle 

omkostningsparm

etre

Opstilling af 

potentielle 

omkostningsparametr

e for 

produktgrupperne

Tid

Markedsanaly

se

Løbende opdatering i TCO-notat 

(fase 2)

Tid

Samarbejde mellem den TCO-ansvarlige og 

udbudskonsulenten
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• Hvordan skal TCO indarbejdes i tilbudsevalueringen?

• Økonomisk kriterium? og/eller

• Kvalitativt kriterium?

Evalueringskriteriet(-erne) sker med baggrund i markedsanalysens fremkomne 
omkostningsparametre.

Praktisk: At opstille den beregningsmetode og model, der kan indgå som 
evalueringskriterie på tilbudslisten, samt at sikre at der er opstillet de mindstekrav, 
der sikre et totaløkonomisk perspektiv.

• Fx opstille beregningsmetode/-model for prisberegning af elforbrug i tilbudslisten med 
et mindstekrav til Energistyrelsens Indkøbsvejledning 2014 i kravspecifikationen

Udbudsdesign
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Eksempel på TCO-udbudsdesign (SKI’s udbud af 
storkøkkenudstyr)

• Beregningsmetode
• Testet efter EN441 eller DS/EN ISO 23953 standard samt oplyse det årlige 

energiforbrug

Testet efter DS/EN ISO 23953 korrigeres resultatet af elforbrugsmålingen med +10 %

• TCO-prisen
• TCO-pris = anskaffelsespris + (årligt energiforbrug * levetid * elpris

= anskaffelsespris + (x kWh/år * 10 år * 1.55 kr./kWh)

• Mindstekrav
• Energistyrelsens Indkøbsvejledning 2014
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• Forpligtende rammeaftale

• Høring af udbudsmateriale hos ekstern 
projektgruppe (kunder)

• Teknisk dialog med leverandørerne –
www.comdia.dk

TCO-notat (fase 3) redegør for de udvalgte TCO-
parametre og den valgte modelopstilling i 
tilbudslisten og baggrund for udvælgelsen heraf. 
Ligeledes hvilke erfaringer høringen af materialet har 
givet, og om evt. ændringer ønskes.

Udbudsmateriale
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• Kravspecifikation
• Tilbudsgiver skal opfylde de mindstekrav, som stilles til udbuddets 

sortiment

• Tilbudslisten
• Tilbudsgiver udfylder felter, der er tilegnet denne

• Fx produktets strømforbrug opgjort efter driftstilstand eller en 
reservedelspris 

Udbudsfasen
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Eksempel på tilbudsliste 
(SKI’s udbud af AV-udstyr)
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Eksempel på tilbudsliste (1)
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Eksempel på tilbudsliste (2)



Sandie Nøhr Nielsen
TCO-ansvarlig

Mail: snn@ski.dk

Tlf.: 51 71 77 25



WORKSHOP III



Videndeling om TCO

Rikke Fischer-Bogason

Sekretariat for Grønne Indkøb



• Understøtter to organisationer:

- Forum for Bæredygtige Indkøb

- Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

• Er finansieret af Miljøministeriet

• Har til formål at understøtte bæredygtige 

indkøb som dagsorden samt facilitere 

Partnerskabets arbejde

Sekretariat for Grønne Indkøb



Det gør vi bl.a. ved at:

• Fungere som et naturligt omdrejningspunkt for 

grønne indkøb i Danmark

• Sikre og udvikle Forummets og Partnerskabets virke 

og synlighed gennem sekretariatsbistand + faglig og 

strategisk udvikling af initiativerne

• Understøtte nye udbudsformer (totalomkostninger, 

funktionskrav)

Sekretariat for Grønne Indkøb



Den organiske tilgang

Videndeling

Netværk

Inddragelse

Synergi



Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme 
miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige og 
private virksomheder gennem videndeling og netværksdannelse



→ En styregruppe der går på tværs af sektorer og brancher

→ Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Regionale Indkøbschefer, 

Indkøbere i Danmark (IKA), Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI), DI, 

Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Dansk 

Indkøbs- og Logistik Forum (DILF), Energistyrelsen, Miljømærkning Danmark, 

Miljøstyrelsen m.fl.

→ Temagrupper med repræsentanter for indkøbere, leverandører, rådgivere, 

og brancheorganisationer osv. 

→ Medlemmer (ca. 650) – gratis!

→ Professionelle indkøbere, virksomhedsledere, leverandører, miljøfolk, NGO'er, 

embedsfolk, journalister, forskere, konsulenter og branchefolk

→ Sekretariat

→ Finansieret af Miljøministeriet



Linkedin

Hjemmeside
Arrangementer

Nyhedsbrev



Transport

Fødevarer

Byggeri

Fødevarer

Cirkulær økonomi

Totalomkostninger

Undervisning

Markedsdialog



Læs mere på

www.ansvarligeindkob.dk

LinkedIn: Ambassadører for 
grønne indkøb



Den systematiske tilgang

Frontløbere

Forpligtende

Implementering

Samarbejde



SIDE 57

Partnerskabet består i dag af:

• Københavns kommune

• Århus kommune

• Odense kommune

• Herning kommune

• Egedal

• Roskilde kommune

• Frederiksberg kommune

• Gladsaxe Kommune 

• Miljøministeriet

• Region Midtjylland

• Vandcenter Syd

• Region Syddanmark

• Sønderborg kommune

Hvad er partnerskab for offentlige grønne 

indkøb?

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et partnerskab mellem 
Miljøministeriet, kommuner og regioner, der ønsker at gøre en ekstra og 
fælles indsats for miljøet gennem deres indkøb.
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Partnerskabet er frivilligt og gratis men 
forpligtende

• Partnerskabets deltagere forpligter sig til at leve op 
til partnerskabets konkrete grønne indkøbsmål i 
fremtidige indkøb. 

• Derudover skal en grøn indkøbspolitik være 
tilgængelig på medlemmernes hjemmesider.
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Fremtidig fokus

• Nye medlemmer

• Erfaringsudveksling i forhold til implementering af grønne 
mål og krav i indkøb.

• Erfaringsudveksling indenfor målopfølgning.

• Alle grønne mål skal ledsages af eksempel på, hvordan målet 
kan indskrives i udbudstekst samt en metode til, hvordan 
man følger op på målet.

• Partnerne skal arbejde med TCO indenfor energiforbrugende 
produktområder

• skal til at implementere TCO i udbud af 
storkøkkenudstyr og belysning
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www.groenneindkoeb.dk



• Deltagelse i temagruppe om TCO
• Temaer og cases via Forums platform
• Seminar med erfaringsopsamling og ’spørg en praktiker’ under 

Grøn Indkøbsuge
• Undergruppe til Ambassadører for Grønne Indkøb 

- debat og QA-forum
• Deltagelse i POGI, indflydelse via arbejdsgrupper?
• Dialog med superbrugerne i TCO – kan sætte fokus på brug af 

TCO i deres organisation og netværk og give deres viden videre 
til andre indkøbere

Hvad er de oplagte muligheder for at arbejde 

videre med TCO?



Sekretariat for Grønne Indkøb

Rikke Fischer-Bogason: 

Tlf. 27 28 15 50

kontakt@ansvarligeindkob.dk


