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ET RENGØRINGSUDBUD 
FIK FIRE VINDERE: 
VIIMA, LOLLAND 
KOMMUNE, MILJØET 
OG MEDARBEJDERNE

Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i 

institutionerne i Lolland Kommune. Det har sparet Lolland Kommune 

for 1,3 mio. kr. i mandetimer, det har skånet miljøet for kemikalier, 

det har sparet meget vand, og medarbejderne har i dag færre gener 

og sygedage. Viima har styrket bundlinjen og dermed muligheden for 

at videreudvikle virksomheden.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

G
R

Ø
N

N
E

 IN
D

K
Ø

B

BUSINESS
CASE



Hos Viima oplever man ofte, at 

nye potentielle kunder stiller sig 

skeptiske over for de effekter, deres 

rengøringssystem kan levere. 

– Jeg har arbejdet med rengøring 

i 30 år, så jeg må erkende, at 

jeg er forudindtaget, når nogen 

præsenterer mig for et nyt, ’smart’ 

rengøringssystem, fortæller Jette 

Wede, servicechef i Lolland Kom-

mune. 

– Men jeg blev overbevist allerede 

ved den første præsentation af 

Viima. Jeg blev hurtigt interesseret i 

at afprøve det. Det viste sig at være 

en god beslutning.

Rengøringsrutiner bygger typisk 

på vanetænkning og nedarvede 

arbejdsgange, som ikke er lette 

at udfordre. Men Viima udfordrer. 

Rengøringssystemet er et opgør 

med den klassiske rengøring, hvor 

vand, sæbe og kemikalier er de 

grundlæggende elementer. Med 

Viima anvender man kun særlige 

mikrofiberklude og små mængder 

vand. Alligevel er det dokumenteret, 

at Viima gør bedre rent.

Viima udnytter fysikkens love 

fremfor kemiens

Viima er et produkt og en service 

under De Forenede Dampvaskerier. 

Konceptet er baseret på brugen 

af mikrofiberklude og -mopper af 

specialudviklede, tynde komposit-

fibre. Når en moppe eller en klud 

med kompositfibre anvendes på en 

tør overflade, bliver fibrene elek-

HVER GANG EN OFFENTLIG MYNDIGHED 
TØR GÅ FORAN OG VISE, AT GRØNNE 
INDKØB KAN GIVE FORDELE FOR BÅDE 
MILJØ OG ØKONOMI, ER DER ANDRE, 
DER BLIVER LIDT MINDRE USIKRE OG 
TØR GÅ SAMME VEJ. 
Jan Matthiesen, Markedschef, Viima



DET ER KLART, AT VI HAR GAVN AF 
STORE, OFFENTLIGE KONTRAKTER. 

EN STOR KUNDE GENERERER ET 
KAPITAL-FLOW, DER GØR, AT VIIMA-

KONCEPTET KAN UDVIKLES 
– OGSÅ I RETNING AF EKSPORT.

Jan Matthiesen, Markedschef, Viima

Viima har oplevet en 
række fordele ved of-
fentlige grønne ind-
køb:

•  Den øgede omsætning er 

med til at sikre, at Viima kan 

investere i udvikling.

•  Offentlige kunder som Lol-

land Kommune er indirekte 

med til at markedsføre 

Viima, når de fortæller om 

deres gode erfaringer med 

systemet.

•  Når det offentlige tør, tør 

andre typer kunder også.

trisk ladet og tiltrækker partikler af 

snavs og bakterier. Ved at tilsætte 

en smule vand på kluden eller mop-

pen, medfører kapillær-kraften i 

fibrene, at urenheder trækkes op og 

fastholdes i fibrene. Resultatet er, 

at man fjerner snavs og bakterier 

mere effektivt end med traditionel 

rengøring med sæbe og kemikalier. 

Viimas mikrobiologiske analyser af 

overflader med et stærkt overpodet 

antal af stafylokokker har dokumen-

teret, at man med vand og Viima kan 

nedbringe antallet af stafylokokker 

fra 2.000.000.000 til under 10 – uden 

at bruge desinfektionsmidler.

Viima tilbyder en full serviceydelse, 

hvor de stiller rengøringsredskaber til 

rådighed, afhenter og vasker beskidte 

mopper og klude samt leverer red-

skaberne tilbage til kunden.

En stor kunde genererer et 

kapital-flow 

I 2011 besluttede Lolland Kommune 

sig for at afprøve Viimas rengørings-

system.

- Vores salg til Lolland Kommune 

har haft en positiv effekt i forhold til 

andre kunders beslutningsmønster, 

fortæller Jan Matthiesen, markeds-

chef hos Viima og fortsætter:

- Hver gang en offentlig myndighed 

tør gå foran og vise, at grønne ind-

køb kan give fordele for både miljø 

og økonomi, er der andre, der bliver 

lidt mindre usikre og tør gå samme 

vej. Lolland Kommune har endda 

delt deres gode erfaringer med 

Viima med andre kommuner og har 

på den måde været med til at øge 

vores kundegrundlag.

- Det er klart, at vi har gavn af store, 

offentlige kontrakter. En stor kunde 

genererer et kapital-flow, der gør, 

at Viima-konceptet kan udvikles – 

også i retning af eksport. De store, 

offentlige kunder giver en stabil 

omsætning og sikrer, at Viima kan 

investere i egen produktudvikling, 

afrunder Jan Matthiesen.

Lolland Kommune lagde ud med 

et pilotprojekt, men endte i stor-

skala

Viimas og Lolland Kommunes sam-

arbejde startede i det små. Efter en 



HVIS IKKE LEVERANDØRERNE KUNNE 
LEVE OP TIL MÅLENE MED DERES 
PRODUKTER OG SERVICES, KUNNE DE 
IKKE KOMME I BETRAGTNING TIL AT 
GIVE BUD. DET ER ET EKSEMPEL PÅ EN 
OFFENTLIG MYNDIGHED, DER TAGER 
ANSVAR OG STILLER KRAV TIL SINE 
LEVERANDØRER. 
Jan Matthiesen, Markedschef, Viima

række afklarende møder mellem Jan 

Matthiesen og en repræsentant fra 

Lolland Kommune, blev det besluttet 

at gennemføre pilotprojekter på en 

række af kommunens institutioner. 

Både medarbejder- og kvalitetseval-

ueringer faldt positivt ud, og så var 

der givet grønt lys til at introducere 

Viima i større skala. Hurtigt var så 

mange enheder i kommunen inter-

esserede i konceptet, at et udbud 

var påkrævet.

Hos Lolland Kommune var der 

enighed om, at medarbejdernes 

arbejdsmiljø, det ydre miljø (res-

sourceforbrug), hygiejne, kvalitet og 

økonomi var de afgørende parame-

tre i udvælgelseskriterierne.

- Kommunen lagde ud med at 

beslutte, hvad de ville opnå med 

rengøringen. Det sparede tid for 

både kommunen og leverandørerne. 

Hvis ikke leverandørerne kunne leve 

op til målene med deres produkter 

og services, kunne de ikke komme 

i betragtning til at give bud. Det er 

et eksempel på en offentlig myn-

dighed, der tager ansvar og stiller 

krav til sine leverandører, fastslår 

Jan Matthiesen fra Viima. 

Jan Matthiesen anbefaler andre 

kommuner at gennemføre funktion-

sudbud på rengøringsområdet, så 

de ikke låser sig fast på, hvilke typer 

af rengøringsselskaber der kan byde 

ind på opgaverne.

Forbedret arbejdsmiljø har givet 

resultater på bundlinjen 

Lolland Kommune var meget op-

mærksomme på medarbejdernes 

ergonomi og generelle arbejdsmiljø, 

da de skulle vælge leverandør. Det 

var en af årsagerne til, at Viima 

vandt, og det var et af deres vigtig-

ste salgsargumenter.

Viimas lave forbrug af vand og ke-

mikalier afspejles tydeligt i medar-

bejdernes fysiske belastning. Den 

er markant lavere end ved traditio-

nel rengøring. Der er ingen løft af 

tunge spande, ingen våde og fugtige 

hænder, ingen opvridning af klude, 

forbedrede arbejdsstillinger og en 

minimal brug af rengøringsmidler. 

Beregninger hos Lolland Kommune 

viser, at kommunen har sparet 

mandetimer for 1,3 mio. kr., siden 

man skiftede til Viima i 2011. Tidsbe-

sparelserne er dels hentet i arbejds-

gangene, dels i færre sygedage. 

Personalet skal ikke længere bruge 

3 gode råd fra Jan Matthiesen, markedschef i 
Viima

•  Den “grønne” løsning skal have substans – greenwashing må ikke 

forekomme. Det er dybt useriøst og skader generelt seriøse udby-

dere.

•  Den tilbudte “grønne” løsning bør være dokumenteret på et 

realistisk grundlag. Dokumentation skal selvsagt være udført af 

eksterne, uafhængige akkrediterede institutter.

•  Som leverandør skal man objektivt overveje, om det, man tilbyder,  

ligger i kategorien “Doing good” eller “Doing less bad”. Og dette skal 

man være ærlig omkring. 



Kort om Viima

Viima er et produkt og en serviceydelse hos De Forenede Dampvaskerier, 

DFD. Navnet er en forkortelse af konceptets nøglekomponenter: VIden, 

Innovation, Metode, Adfærd.

DFD er en familieejet virksomhed, som bl.a. tilbyder udlejning, vask, 

vedligeholdelse og levering af arbejdstøj, sengelinned, duge, servietter 

og rengøringsudstyr til en lang række brancher.

Viima vandt EU’s miljøpris i 2012.

Virksomheden ligger i Odense.

Antal ansatte hos DFD: 1.200

Ansatte hos Viima: 11

Omsætning i DFD i 2012: 591.725.000 kr.

tid på opgaver som vask af mop-

per, bestilling af rengøringsmidler 

og opfyldning af spande med vand. 

Sygemeldingerne er færre, da flere 

har oplevet, at tidligere arbejdsre-

laterede smerter i kroppen er fors-

vundet. Det skyldes bl.a., at de ikke 

længere bærer tunge spande med 

vand. Det har alt i alt vist sig at være 

en positiv oplevelse for både økono-

mi, miljø og medarbejdere at skifte 

fra indkøb af rengøringsprodukter til 

indkøb af Viimas rengøringsservice.

Markante ressourcebesparelser

Viimas fordele på miljøområdet gør 

det ikke til en dyrere løsning for 

kommunen i indkøbs-pris – tværti-

mod. Når miljøet bliver sparet for 

kemikalier, og vandforbruget bliver 

reduceret, gavner det både miljø 

og økonomi. Kemikalieforbruget 

er faldet mellem 30 og 50 pct., og 

vandforbruget er faldet med 1.425 

m3. Samtidig sparer kommunen 

85.000 kWh om året på strøm til 

vaskemaskiner og tørretumblere. 

Derudover er en udgiftspost på ca. 

100.000 kr. årligt til anskaffelse og 

reparation af vaskemaskiner og 

tørretumblere blevet fjernet, da 

Viima håndterer al vask af klude og 

mopper centralt.

Viima har via akkrediterede institut-

ter fået beregnet, at deres system 

– i forhold til sammenlignelige 

rengøringssystemer – kan reducere 

kemikalieforbruget med op til 90 

pct., vandforbruget med ca. 85 pct. 

og CO
2
-udslippet med godt 70 pct. De 

primære årsager til den bedre kli-

ma-præstation er, at der anvendes 

færre mopper, som samtidig vejer 

mindre og har en længere levetid 

end ’traditionelle’ mopper. Det be-

tyder bl.a., at der ved renhold af 100 

m2 gulv på et år kun anvendes 1/6 

mopper og vaskes knap 1/3 kg ved 

brug af Viima. Sammenholdt med en 

centraliseret og effektiv vaskepro-

ces hos moderselskabet DFD opnås i 

alt store CO
2
-besparelser.



Business cases for grønne indkøb er finansieret af Miljøstyrelsen og udarbejdet af PlanMiljø ApS og Operate A/S. 

Layout er udviklet af DesignKonsortiet.

Case 1:   Spildevandsanlæg – Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England

Case 2:   Varmepumper – En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte Cronborgs Recool-teknologi

Case 3:   Rengøring – Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet og medarbejderne

Case 4:   Byggeri – De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5:   Møbler – Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal indkøbsaftale

Case 6:   Byggeri – Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere bæredygtigt byggeri.

Case 7:   Hospitalsudstyr – Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces

 

www.mst.dk/baeredygtigeindkoeb_cases

Vil du vide mere om bæredygtige indkøb, se www.ansvarligeindkøb.dk

Maj 2013 




