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Der er fokus på miljø og bæredygtighed i det offent-

lige så vel som i det private. I processen med at flytte 

forbrug, produktion og markedet i en både grønnere 

og mere effektiv retning, spiller den offentlige sektor en 

stor rolle, med indkøb for knap 300 mia. kr. årligt. Den 

store volumen i det kommunale marked holdt sammen 

med den innovation, det offentlige og private kan skabe 

sammen, kan fungere som drivkraft for den grønne 

omstilling. 

I kommunerne er man godt i gang med at tænke bæ-

redygtighed ind i både indkøb og projekter. For mange 

lykkes det at skabe synergi mellem bæredygtighed og 

en mere effektiv brug af de offentlige midler. I denne 

proces er det vigtigt, at kommunerne som efterspørger, 

Forord
og de private som leverandører af både viden, service 

og produkter, samarbejder optimalt om at skabe den 

bedste løsning. 

Gode eksempler skal frem i lyset, så de kan være med 

til at inspirere. Miljøstyrelsen og KL er derfor gået sam-

men om at lave denne lille samling af gode kommunale 

eksempler. Eksempelsamlingen skal inspirere til, hvor-

dan indkøb og projekter kan anvendes strategisk til

at fremme innovative produkter og løsninger, og hvor-

dan forskellige typer af samarbejder, kan drive en bære-

dygtig udvikling hos både virksomheder og kommuner.

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsen og KL
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Indledning
Nye løsninger, som svar på mange af de udfordringer 

kommunerne står overfor i dag, kræver nytænkning 

og høj grad af samarbejde mellem kommunerne og de 

private virksomheder. 

Innovation er ordet, der ofte knyttes til evnen til at 

tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Innovation 

er nødvendig for fortsat at udvikle både den offent-

lige og private sektor. Et samarbejde mellem private 

virksomheder og det offentlige, hvor de forskellige kom-

petencer kommer i spil og bliver udnyttet til gensidig 

gavn, er noget af det, der kan være med til fremme 

innovative løsninger.

Eksemplerne, der er beskrevet her, skal inspirere og 

vise, hvordan kommuner kan fremme innovative 

grønne løsninger. Det sker både ved at vælge helt nye 

udbudsformer og tilrettelægge udbud og krav, så det 

åbner op for innovation, og ved at indgå i samarbejder, 

hvor der er plads til udvikling og til at tænke anderledes 

frem mod et fælles mål.

Et andet vigtigt formål med denne eksempelsamling er 

at vise, hvordan private virksomheder også kan få eks-

tra værdi ud af at arbejde sammen med kommunerne. 

Der er ekstra værdi i at udvide forretningsområderne, 

udvikle produkter i mere bæredygtig og innovativ 

retning og tænke ind, hvordan løsninger kan løse flere 

af kommunernes udfordringer på én gang.

Kommunerne har en stor opgaveportefølje, og eksem-

plerne her er hentet fra forskellige områder indenfor 

teknik og miljøområdet med hver deres problemstilling 

og løsning. 
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Udbuds- og 
samarbejdsformer

Den offentlige sektor spiller en vigtig rolle som indkø-

ber af grønne løsninger og miljøteknologi. Derfor har 

regeringen også en strategi for intelligente offentlige 

indkøb, der har et mål om, at de offentlige indkøb skal 

sigte mod: 

1) Effektivitet

2) Innovation og kvalitetsudvikling

3) Bæredygtighed

Disse tre mål skal sikre, at udbud i den offentlige sektor 

sker på en innovationsfremmende måde, og at der 

opnås de laveste priser på løsninger, der kan under-

støtte udvikling, vækst og jobskabelse i et bæredygtigt 

perspektiv.

Offentlige indkøb er stærkt reguleret af lovgivning fra 

både EU og Danmark. Offentlige indkøb og projekter 

kan være en vigtig drivkraft for kommunal udvikling. 

Det skyldes ikke mindst, at en konkurrenceudsættelse 

kan være med til åbne øjne for nye, smartere og bil-

ligere løsninger, end udbyder i forvejen kendte til. 

Der er mange måder, et offentligt udbud eller offentligt-

privat samarbejde kan struktureres på. Alt efter hvor i 

processen samarbejdet finder sted, er der forskellige 

muligheder. 

Første trin er at finde ud af, hvad man gerne vil efter-

spørge og eventuelt samarbejde om. 

Der er ikke én model, der er mere rigtig end en anden; 

det kommer helt an på det konkrete projekt.

Det kan være, at det på det ene projekt giver bedst 

mening at lave funktionsudbud, hvor kravene går på en 

ønsket funktion, og det så er op til byderen at foreslå, 

hvordan det vil ske. Det kan også være, at der efter-

spørges nye løsninger, hvor det giver bedst mening 

at udvikle det i fælleskab mellem den offentlige og 

private part, og det derfor er et offentlig-privat innova-

tionspartnerskab, der giver mening. Løsningen på den 

udfordring man står over for kan også være noget helt 

tredje. Udbudsportalen.dk - der har til formål at lette 

samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige 

som et middel til at løse offentlige serviceopgaver 

bedst og billigst - opstiller seks grundmodeller for for-

skellige former for offentlig-privat samspil.  

Figuren nedenfor giver overblik over hvilke modeller, 

der kan bruges til hvad:

Læs mere om de enkelte modeller på: http://www.

udbudsportalen.dk/Strategi-og-Politik/Modeller-for-OPS/ 

Nogle af de nævnte modeller er med i eksemplerne 

præsenteret her i eksempelsamlingen. I Ikast-Brande 

Kommune har de fx udviklet nye produkter i et 

offentlig-privat innovations samarbejde (OPI), og i både 

Aarhus og Odense Kommune har de gode erfaringer 

med partnering samarbejde. 

Koncept
udvikling

Design 
Projektering

Udførelse Vedligehold Drift Finansiering

Fag-/hoved-
enterprise

Totalenterprise

Partnering

Samlet udbud (OPP LIGHT)

Offentlig-privat partnerskab (OPP)

Offentlig-privat selskab (L548)Offentlig-privat 
innovation 

(OPI)

Service
partnerskab

Service
partnerskab

Klassisk udbud Klassisk udbud
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I Herning Kommune har de fokus på cirkulær økonomi 

og har tænkt over, hvordan det kan være med til at 

gøre kommunens driftsindkøb både billigere og mere 

bæredygtige. Cirkulær økonomi har fokus på at skabe 

bæredygtige tekniske og biologiske kredsløb, hvor 

materialer kan genavendes med økonomisk fordel. 

Cirkulær økonomi er stadig i startfasen, med de udfor-

dringer det giver, men i Herning har man ikke villet lade 

udviklingen vente på sig. 

Med fokus på driftsindkøb ser Herning Kommune mu-

ligheden for at kunne fungere som driver i at omstille til 

cirkulær økonomi. Man lavede derfor et pilotprojekt på 

tværs af både erhvervs-, klima-, indkøbs- og juridisk af-

deling i kommunen, med støtte fra Region Midtjyllands 

Rethink Business. Projektet prøvede at opstille en cirku-

lær forretningsmodel for leasing af arbejdsbeklædning. 

Genanvendelse af arbejdsbeklædningen 

Merete Gammelmark, udviklingskonsulent i Herning 

Kommune, fortæller, at de valgte arbejdsbeklædning, 

fordi det var et afgrænset område, og de kunne se et 

klart potentiale i at genbruge tekstil mere hensigtsmæs-

sigt.  

Der var flere udfordringer i at opstille leasingaftalen, så 

den understøtter cirkulære økonomiske principper. Der 

skulle blandt andet opstilles tekniske kriterier for, hvor-

når tøjet kan genbruges eller skal kasseres, hvordan 

man sikrer, at tøjet kan genbruges på tværs af kommu-

ner og private virksomheder, samt hvordan man sikrer, 

at en ny leverandør kan overtage lageret af arbejdstøj 

ved leasingperiodens ophør.

Cirkulær forretningsmodel i Herning Kommune 

Leasing af arbejdstøj på 
tværs af kommunens 
forvaltninger

Den tekniske driftsafdelings arbejdsbeklædning er hidtil blevet 
leaset i Herning Kommune. Det har typisk været for en fire-årig 
periode, og når perioden udløb, er alt tøjet blevet kasseret, hvis 
det var en ny leverandør der vandt de nye udbud. 

Vi kunne konstatere, at meget af arbejdstøjet stadig var fuldt 
funktionsdueligt, når leasingperioden var færdig, og der derfor 
ville være god fornuft i at skabe forudsætningerne for at ar-
bejdstøjet kunne direkte genbruges uanset hvilket firma,  
der skulle vinde udbuddet.

Merete Gammelmark, Udviklingskonsulent, Herning Kommune

”

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi muliggør økonomisk vækst 

uden at øge forbruget af ressourcer. Ved at bru-

ge renere teknologier kan materialestrømmene 

holdes i kredsløb, sådan at genbrug, reparation 

og genanvendelse af eksisterende materialer og 

produkter er normen. Det vil sige der produce-

res produkter med henblik på mindre affald. Alle 

ressourcer skal forvaltes mere effektivt i hele 

deres livscyklus. Affald skal i højere grad ses 

som en ressource. Det står i mod

sætning til lineær økonomi, der dominerer 

de fleste områder i dag, hvor vi producerer, 

forbruger og smider ud uden tanke på, at 

produkter efter endt brug skal kunne sendes 

retur som råvarer til nye produkter. En omstilling 

til cirkulær økonomi ses som en af måderne, at 

mindske presset på jordens ressourcer. 
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Herning Kommune hyrede Teknologisk Institut til at ud-

arbejde de krav, definitioner og parametre, der knytter 

sig til de tekniske kriterier for, hvornår arbejdsbeklæd-

ning kan genbruges. At have det på plads er ifølge 

Merete Gammelmark helt afgørende for at sikre en 

overensstemmelse mellem medarbejdere, kommune 

og leverandør om, hvornår tøjet kan genbruges.

Når kommuner og andre leaser arbejdsbeklædning, 

får de trykt deres logo på tøjet. At logoet er på tøjet 

er en af de store barrierer for at genbruge arbejds-

beklædningen for andre kommuner og aktører. 

Herning Kommune var derfor i dialog med flere 

forskellige tekstilproducenter for at finde løsninger 

på, hvordan logoet bedst påføres for sidenhen at 

kunne fjernes. 

Fra lineær til cirkulær økonomi

For at sikre den cirkulære proces er det afgørende, at 

den nye leverandør overtager arbejdsbeklædningen 

fra den tidligere leverandør ved hver leasingperiodes 

ophør. Herning Kommune har derfor udarbejdet krav 

til den kommende kontrakt om, at leverandøren ved 

opstarten af kontrakten skal overtage det genbrugelige 

materiale fra den tidligere leverandør og bruge det i 

leverancen. Samtidig er der krav om, at den tidligere 

leverandør skal overdrage det genbrugelige materiale 

eller produkt til den nye leverandør. For at det kan lade 

Udledning af 1.012 tons CO2 

er den besparelse FORCE 

Technology har regnet sig 

frem til at Herning Kom-

mune kan opnå ved at 

opstille leasingaftalen efter 

cirkulær økonomi.
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sig gøre i praksis, skal der blandt andet være klarhed 

om præcis hvilket materiale, der skal overdrages, over-

dragelsespris og afskrivning af materialets værdi. 

FORCE Technology hjalp med en analyse af hvad det 

økonomisk vil betyde for virksomheder og kommune at 

opstille leasingaftalen anderledes. De fandt ud af, at ved 

at opstille leasingaftalen efter cirkulære økonomiske 

principper, kan virksomheden der leverer tøjet spare 

både penge og CO2 hhv. 50.000 kr. og 1.012 ton CO2 

på fire år ud af et samlet indkøb på ca. 900.000 kr. Det 

kan altså både økonomisk og miljømæssigt betale sig 

for en virksomhed, at omstille til en cirkulær økonomi 

indenfor arbejdsbeklædning. Denne aftale gælder kun 

arbejdsbeklædning for 115 personer, og jo større et om-

råde, desto større vil besparelsen potentielt være. 

Herning Kommune er lykkedes med at lease arbejdsbe-

klædning ud fra et cirkulært økonomisk perspektiv, ved 

at bruge en anderledes indkøbsteknisk tilgang, på bag-

grund af grundige analyser, dialog med producenter og 

leverandører, samt økonomiske beregninger. 

  

Vigtigt at udbrede erfaringerne

Herning Kommune har påbegyndt en omstilling, der 

nok vil kræve forarbejde, udarbejdelse af tekniske 

kriterier m.m. for at blive indført på flere produktområ-

der, men som samtidig rummer store økonomiske og 

miljømæssige potentialer. 

Kommunen har vist, hvordan man kan udforme efter-

spørgsel på ét område, og har for at inspirere andre 

udarbejdet en udbudsteknisk vejledning i, hvordan man 

kan lave indkøbsaftaler baseret på cirkulær økonomi. 

Vejledningen kan også bruges til andre områder, og 

beskriver de udbuds- og kontraktretlige emner, der er 

relevante i en sådan proces. 

Herning Kommune har forhåbninger om, at andre 

kommuner vil gøre brug af deres erfaringer og selv be-

gynde at opsætte kriterier, der vil fremme cirkulær øko-

nomi. De virksomheder, der ser potentialet, vil kunne 

spare penge i form af mindre materialeforbrug, og de 

vil blive first movers indenfor cirkulære forretningsmo-

deller, som vinder mere og mere frem. 

Erfaringerne kan i første omgang overføres til de andre 
leasingaftaler Herning Kommune har i forhold til ar-
bejdstøj, og indkøbsafdelingen vil hver gang de påbe-
gynder et nyt udbud, vurdere om det kan betale sig at 
tage afsæt i en cirkulær økonomisk tankegang.

Merete Gammelmark, Udviklingskonsulent, Herning Kommune

”

Links
Kriterier for genbrugt arbejdsbeklædning og 

kassering: 

http://kommunen.herning.dk/media/3915295/

Kriterier-for-genbrugt-arbejdsbeklaedning-og-

kassering.pdf 

Vejledning i implementering af cirkulær øko-

nomi i offentlige indkøbsaftaler: 

http://kommunen.herning.dk/media/3915303/

vejledning-i-implementering-af-cirkulaer-oeko-

nomi-i-offentlige-indkoebsaftaler-web.pdf
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Klimatilpasning – ny løsning på flere udfordringer

Ikast-Brande Kommune står, som mange andre kom-

muner, over for at skulle klimasikre mod den ekstreme 

regn og skybrud der er blevet hyppigere tilbageven-

dende fænomener. Konkret var kommunen ved at 

anlægge en cykelsti, og manglede et ordentligt produkt 

der kunne bruges til afledning af vandet fra kørebanen.

Kommunen havde både behov for at komme af med 

vandet, at løsningen skulle kunne klare belastningen fra 

trafikken, og at den tilbageholder olier og tungmetaller 

m.m. fra bilerne som skylles af kørebanen. Det ville her 

være dyrt at tilkoble til det konventionelle rørnet, og de 

kunne ikke bruge traditionelle LAR (Lokal Afledning af 

Regnvand) løsninger, som fx faskiner lavet af plastik, da 

de hverken kan tilbageholde de miljøfarlige stoffer eller 

holde til belastningen fra tungere trafik. 

Ikast-Brande Kommune havde en idé til løsningen

Kommunen havde i Holland set et permeabelt drænsy-

stem (vandet kan løbe igennem betonen), der var lavet 

af rør i leca-beton. Den løsning havde nogle af de egen-

skaber, kommunen efterspurgte i forhold til at kunne 

lade vandet sive igennem, men stadig opfange olier og 

tungmetaller. De havde dog brug for en løsning, der 

var stærkere, billigere og mere miljøvenlig at producere 

end rør af leca-beton.

Kommunen kontaktede i starten af 2013, Ikast Beton-

varefabrik, IBF, der har et stort ønske om, at deres 

produkter fremstilles så miljøvenligt som muligt. IBF 

kunne straks se potentialet i at udvikle en sådan løsning 

og ville gerne samarbejde. Drift- og anlægsafdelingen 

i Ikast-Brande Kommune kendte allerede IBF fra et EU-

udbud de vandt om leveringen af betonvarer til kom-

munen. At parterne allerede kendte hinanden, og at det 

var en virksomhed fra lokalområdet, peger Ikast-Brande 

Kommune selv på som et afgørende parametre for at 

et samarbejde kunne startes så hurtigt op. 

Samarbejdet om løsningen mellem kommune og 

virksomhed gjorde, at de hurtigt i processen kunne 

trække på hinandens erfaringer og viden. Samtidig 

kunne kommunen være sikker på, at løsningen ville 

overholde de krav, der var til produktet. Det var blandt 

andet vigtigt for Ikast-Brande Kommune, at løsningen 

kunne håndteres uden specialudstyr, så det ikke kun 

var enkelte virksomheder, der kunne løfte opgaven, når 

de skulle anlægge løsningen. Parterne indgik ikke no-

gen formel kontrakt om samarbejdet, og der var heller 

ikke nogle efterfølgende købsbetingelser af produktet 

for kommunen. 

Udviklingen af permarør- og brønde i 
Ikast-Brande

Permabelt beton

Løsningen udviklet i samarbede mellem IBF 

og Ikast-Brande Kommune blev betonrør 

og –brønde, der er permeable. IBF udviklede 

et betonprodukt, der har samme styrke som 

normalt beton, men hvor vand kan sive igen-

nem. Betonen har dog også den egenskab, 

at den kan holde de miljøfarlige stoffer 

tilbage. I dette konkrete eksempel handlede 

det om olier og tungmetaller, der bliver afva-

sket fra kørebanen. Betonen fungerer som 

et filter, så de miljøfarlige stoffer bliver på 

indersiden af de permeable betonrør, mens 

vandet siver igennem. 

Betonen mister løbende noget af sin perme-

able evne, da der bl.a. vil ophobe sig sand fra 

kørebanen. Sandsynligvis skal betonrørene 

og brøndene rengøres hvert 10-15 år, og kan 

klares med en normal slamsuger. 
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Kun 8 måneder fra idé til pilotprojekt

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at styre samarbej-

det, med repræsentanter fra vejafdelingen og miljøafde-

lingen, samt repræsentanter fra IBF, som mødtes et par 

gange undervejs. 

Det var en udfordring for IBF at udvikle en permeabel 

beton, som er ensartet og med den nødvendige styrke 

til at klare belastningen fra vejen. Der gik dog ikke mere 

end 8 måneder fra kommunen fik idéen til det første 

pilotprojekt var i gang. 

IBF og kommunen var selv sikre på, at det produkt, der 

blev udviklet, havde de egenskaber, der skulle til. Virk-

somheden kan dog ikke fuldstændig verificere perma-

rørernes evne til at tilbageholde de miljøfarlige stoffer 

efter flere års brug. Kommunens miljømedarbejdere 

vurderer derfor løbende løsningen. 

Godt et år efter det første pilotprojekt blev lavet, har alle 

målinger vist, at produktet er i stand til at tilbageholde 

de miljøfarlige stoffer. Samtidig har det vist sig, at rørene 

er rigeligt store til at klare vandmængderne. Den store 

test kom, da der var et kraftigt skybrud, og efterfølgen-

de målinger fastslår, at systemet kun var blevet belastet 

med ca. 10 % af kapaciteten.

Ikast-Brande Kommune tager flere permarør  

i brug

Løsningen blev meget billigere for Ikast-Brande Kom-

mune end alternativerne. Både anlægsomkostninger, 

men også driftsomkostninger holdes på et minimum, 

da rørene har en meget lang levetid, og kun forventes 

at skulle renses hvert 10-15 år. Permarørene koster ikke 

mere end traditionelle betonrør, og kan tilsluttes det 

eksisterende rørsystem, hvis man har brug for det.  

Det gør mulighederne for videre anvendelse af pro-

duktet på forskellige måder stor, og kommunen er  

allerede i gang med det næste projekt, hvor de vil 

bruge løsningen. 

For begge parter har samarbejdet været en ubetinget 

succes. Ikast-Brande Kommune har fået en bedre løs-

ning end de ellers ville kunne få, og for IBF er det vigtigt 

at have et konkret projekt at henvise til  for at udbrede 

og sælge produktet til nye kunder. 

Det er afgørende at idéer og produkter kan blive testet i den 
virkelige verden. Hvis vi skal skabe mere innovation, nytter det 
ikke, at idéerne bliver liggende på skrivebordet. Der skal være 
nogle, der har mod på at prøve løsningerne af. For en virksom-
hed som IBF er det afgørende, at man kan henvise til, at pro-
duktet har været anvendt succesfuldt på et andet projekt, og 
derfor er det afgørende, at Ikast-Brande ville tage chancen her

Esben Mølgaard, produktchef i IBF

”

OPI

I et Offentlig-Privat Innovationspartnerskab, 

OPI, samarbejder offentlige og private aktører 

om at udvikle nye løsninger. Baggrunden er, 

at hver part står med deres unikke viden og 

kompetencer, og hvis de kobles sammen, er 

det muligt at udvikle løsninger, som de hver 

især ikke var kommet frem til på egen hånd. 

OPI har også en anden karakter end de andre 

samarbejdsformer, da hovedformålet ikke er 

levering af en bestemt ydelse, men udviklin-

gewn af en mulig løsning på en problemstil-

ling. Der er derfor normalt ikke krav i samar-

bejdet om efterfølgende konkret leverance.

Nogle OPI-projekter er større og længereva-

rende. I dem har parterne typisk indgået en 

kontrakt om hvad de skal samarbejde om. 

Mange OPI-projekter er mindre og relativt 

kortvarige her er det ikke altid at der bliver 

indgået en formel kontrakt. 
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Bæredygtig kamel 
i Nordhavn

København er ved at udvide med en ny bydel i Nordhavn. Den 
nye bydel strækker sig ud i vandet og vokser stille og roligt op  
fra havet i takt med, at der bliver fyldt mere og mere jord i.  
Københavns Miljøcenter (KMC) står for modtagelsen og depo-
neringen af det jord, der er forurenet, og de manglede en mand-
skabs- og værkstedsbygning til deres arbejde i Nordhavn. 
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Københavns Kommune har en vision om, at den nye 

bydel skal være grøn og bæredygtig. KMC var derfor 

også opmærksom på, at den nye bygning skulle kunne 

leve op til kommunens vision. Det var et af de første 

nye byggerier i den del af Nordhavn og derfor et vigtigt 

signal om, at man kunne indfri visionen. 

Selskabet By og Havn I/S står for udviklingen af bydelen 

og ejer grundene. KMC har derfor lejet sig ind på By og 

Havns grunde i Nordhavn. Med i lejeaftalen er, at By og 

Havn skulle stille en mandskabs- og værkstedsbygning 

til rådighed for KMC. KMC fik derfor 20 mio. kr. til at 

bygge en administrations- og værkstedbygning. Oven 

i de 20 mio. kr. lagde Københavns Kommune 17 mio. 

kr., så der kunne bygges ordentlige faciliteter til både 

medarbejdere og maskiner. 

Bæredygtigt miljøcenter

På grund af visionen for Nordhavn blev Københavns 

Kommune og By & Havn enige om, at det nye KMC 

Nordhavn skulle opføres som et bæredygtigt byggeri, 

som kan være med til at inspirere andre til at skabe in-

novative projekter og byggerier i den nye bydel. 

By og Havn var bygherre på projektet, der startede i 

2011, men KMC sad med i styregruppen, da de som 

bidragydere til opførelsen af huset og daglige brugere 

skulle have deres ønsker og forventninger med. Arkitek-

terne fra Christensen & CO og rådgiverne fra Grontmij 

fik til opgave at tegne og beregne det nye bæredygtige 

hus. Da huset skulle have flere forskellige funktioner, 

herunder kontorpladser, mødelokale og værksted med 

plads til store maskiner, fik det en karakteristisk profil, 

der, sammen med de rødbrune facader, leder tankerne 

hen på de to pukler på en kamel. 

DGNB-certificering

Undervejs i processen bliver DGNB-certificeringssyste-

met til kontorbygninger lanceret i Danmark (se boks). 

By og Havn og KMC så en fordel i at få bygningen certi-

ficeret, da det skulle bruges som et demonstrations- og 

inspirationsbyggeri. 

Det lykkedes at opnå en DGNB-certificering med en 

score på 64,7 % - lige akkurat under en sølv-certifice-

ring. Hvis det havde været muligt at implementere 

DGNB-kriterierne fra start, havde byggeriet kunne opnå 

en sølv-certificering. Man har opført en administrations- 

og værkstedbygning, der er bæredygtigt certificeret 

ud fra en lang række kriterier i forhold til miljømæssige, 

økonomiske, sociale og tekniske elementer samt krav til 

processen. 

Ikke mindst på miljøkvaliteten scorede bygningen 

højt i certificeringen, og det er således også blevet en 

0-energi-bygning, med blandt andet solceller, jordvar-

meanlæg, LED-belysning, grønt tag og genanvendelige 

materialer. 

En bæredygtig kamel til inspiration

Med certificeringen lykkedes det Københavns Kom-

mune og By & Havn at få opført et bæredygtigt hus, 

der står som inspiration til alle, der også vil opføre et 

innovativt bæredygtigt byggeri efter DGNB-kriterier. 

Kommunen er gået aktivt ind og har fungeret som dri-

ver for det bæredygtige byggeri, ved at stille krav om, at 

bygningen netop skulle være bæredygtig. Det krævede, 

at kommunen selv lagde nogle penge i byggeriet, da 

det ellers ikke var blevet til noget. 

At opføre et byggeri med alle de forskellige bære-

dygtighedskriterier kræver, at man tænker det ind fra 

starten – specielt hvis man vil have en guld-certificering. 

Kriterierne gør, at man må tænke nyt og anderledes for 

at løse nogle af de benspænd, der opstår. 

DGNB-certificering

DGNB-certificeringen kommer fra Tyskland 

og er en forkortelse for Deutsche Gesellshaft 

für Nachaltiges Bauen. Certificeringen er 

blevet tilpasset danske forhold og opsætter 

kriterier til den miljømæssige, økonomiske 

og sociale bæredygtighed samt de tekniske 

og procesmæssige aspekter. Det er dermed 

en ambitiøs form for klassificering, der tager 

højde for bæredygtighed i alle dele af proces-

sen. 



Vi havde aldrig opført et hus med det fokus på bæredygtighed 
og innovation, hvis ikke der var en politisk vision for området.  

Ann Birgitte Sørensen, miljøplanlægger i KMC, understreger vigtigheden at den politiske vilje og 

vision for bydelen

”
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I Aarhus Kommune arbejder forsyningsselskabet Aarhus Vand med at skabe in-
novation i deres normale anlægsprojekter, og i forbindelse med nye større enkelt-
stående projekter. Aarhus Vand har gennem 10 år succesfuldt brugt partnering til 
samarbejdet med de private aktører i forhold til fornyelse- og nyanlæg af projek-
ter på vand- og spildevandsområdet. 

Senest har de også brugt en inkluderende og kreativ proces til at få innovative 
løsningsforslag fra de private firmaer i forbindelse med udbygningen af Egå ren-
seanlæg, der skal producere 150 % energi i forhold til, hvad det forbruger. 

Partnering fremmer de 
bedste løsninger i Aarhus

Innovation i anlægsprojekter og udbud
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Aarhus Vand udbyder deres saneringsprojekter samlet 

for ikke bare ét, men 6 år ad gangen. Den nuværende 

aftale udløber i 2015. De udbud, der foretages, bliver 

opdelt i f.eks. planlægning, udførelse, foring og pum-

pestationer. Således at en virksomhed f.eks. kan vinde 

udbuddet om at udføre alle foringer i den seksårige 

periode.

Vinderne af udbuddene indgår en rammeaftale med 

Aarhus Vand om, hvad der skal udføres. Oven på denne 

rammeaftale laver de en samarbejdsaftale; en såkaldt 

partnering. Her aftales det, hvordan man bedst muligt 

arbejder sammen mod et fælles mål.   

Både tidshorisonten og måden samarbejdet er skruet 

sammen på skaber en synergi, der er afgørende for en 

løbende forbedring af både effektiviteten og kvaliteten 

af projekterne.

Samarbejdsaftale sætter rammerne 

Samarbejdsaftalen er med til at skabe et fælles ejer-

skab til projektet. Man bliver enige om rammerne og 

betingelserne for samarbejdet, hvor åbenhed og tillid 

er i højsædet. Her handler det om at hjælpes ad, og 

parterne bliver bl.a. forpligtet til at samarbejde på tværs 

og dele informationer. 

Samarbejdsaftalen skaber grundlaget for, at de of-

fentlige og private parter kan arbejde mod nogle fælles 

mål, der gør det muligt at vurdere, om partnerskabet 

løbende er en succes. Aarhus Vand har arbejdet med et 

fokus på proceseffektivisering, indkøb, it-understøttelse 

og nye tekniske løsninger. Derudover har de mål om 

kundetilfredshed, samarbejdsglæde og kvalitet i pro-

jektløsningen. 

Økonomisk incitament

Rådgiver og entreprenør bliver ikke honoreret økono-

misk med et fast beløb i forhold til det enkelte projekt, 

de har løst, men ud fra hvor mange faktiske timer 

de har lagt i projektet. Et projekt er fastsat til at skulle 

koste et givent beløb ud fra udbudte timepriser og 

enhedspriser, og hvis det bliver udført billigere, deler 

Aarhus Vand overskuddet lige over med rådgiver og 

entreprenør. Samtidig deler de også et underskud på 

samme måde, hvis der kommer det. Det giver incita-

ment for de private aktører til at løse opgaven på den 

mest effektive måde og frigør midler til flere projekter 

for Aarhus Vand.

Når den samme entreprenør er hyret til at lave den 

samme type projekter i 6 år, f.eks. foringer, er incita-

mentet til at effektivisere stort, da det, de formår at 

effektivisere i arbejdsprocessen det første år, kommer 

dem til gode hver gang, de laver et tilsvarende projekt 

de resterende år. Det har været et effektivt drivmid-

del for innovation i de år, Aarhus Vand har arbejdet i 

partnering.

Opgaverne løses bedst i fællesskab

Aarhus Vand har tidligere oplevet, at normale former 

for udbud med fokus alene på billigste pris skabte 

konfliktfyldt samarbejde med de private aktører, hvor 

projektdeltagerne brugte meget tid på tovtrækkeri 

om økonomien, og selve løsningen og teknikken kom 

i baggrunden. Ifølge Souschef i Aarhus Vand, Karina 

Topp, har partneringssamarbejdet givet et helt andet 

samarbejdsklima med fokus på den bedste løsning, og 

hvordan man sammen kan løfte projektet. 

To af de vigtigste læringer med partneringssamar-

bejde i Aarhus Vand er at sikre:

1)   en fælles partneringssamarbejdsaftale mellem alle 

parter, hvor alle forpligtes til at arbejde mod en 

række fælles mål, visioner, årlige udviklingstiltag, og 

hvor der skabes mulighed for innovation på tværs 

af private konkurrerende firmaer, og 

2)   én incitamentsmodel med en projektøkonomi, der 

indeholder over-/underskudsdeling. 

Partnering ved fornyelse af vand- og 
afløbssystemerne
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Procentuel prisudvikling (2006 - 2013) på pro-

jekter i Plan og Projekt –ifht. 2010.

Fordel for de private

Med den klare forventning om effektivisering og 

løsningsudvikling er entreprenørerne selvfølgelig sat 

under pres for at udvikle sig, men Karina Topp mener, 

at det er lykkedes for dem alle. Det giver dem også en 

klar fordel over for andre entreprenører, når de skal 

byde ind på en anden opgave, at de har brugt 6 år på 

at blive mere og mere effektive ved at optimere deres 

arbejdsprocesser. Med fokus på innovation og nye 

løsninger er der også et klart potentiale for, at det som 

udvikles herhjemme også kan gøre sig gældende i 

resten af verden.  

Figuren her viser, hvordan prisen for at udføre 

et projekt er faldet i løbet af partneringssam-

arbejdet for Aarhus Vand. 
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Aarhus Vand har i forbindelse med udbygningen af 

Egå Renseanlæg med succes prøvet en ny form for 

udbudsproces for at få flere innovative idéer med helt 

fra starten af. 

Aarhus Kommune har et klimamål om at være CO2-

neutral i 2030 – et mål som også Aarhus Vand arbejder 

mod. Samtidig har Aarhus Vand en vision i deres ener-

gistrategi om at producere mere energi, end de bruger. 

Deres vandforsyning vil formentlig ikke kunne blive 

energineutral, men det er visionen, at underskuddet 

skal hentes ind på renseanlæg, der producerer mere 

energi, end de forbruger. 

Renseanlæg med 150 % energi produktion i forhold 

til forbrug

Da Egå Renseanlæg skulle udbygges var fokus på hvor-

dan det kunne blive de facto energiproducerende. 

Målet blev sat til, at renseanlægget fremover skal gå 

fra at producere 0 % energi til 150 % energi i forhold 

til, hvad det selv bruger. Til at nå det mål var der ikke 

nogle hyldevarer, de lige kunne benytte sig af. Det kræ-

vede altså med andre ord, at der skulle bruges andre 

løsninger og idéer end hidtil kendte.

Inge Halkjær Jensen, projektleder i Aarhus Vand, frem-

hæver, at man ikke ville låse sig fast på en løsning for 

tidligt i processen. 

De ville stadig bruge partnering qua deres gode erfa-

ringer på området (se forrige eksempel), men ville også 

ændre deres tilgang i forhold til, hvordan de starter pro-

cessen. Målet var at gennemføre en proces, hvor der 

blev skabt større udvikling og idéskabelse, inden der 

blev dannet konsortier, og inden de tekniske løsninger 

blev fastlagt. 

International idékonkurrence

Aarhus Vand startede derfor deres udbudsproces 

med en international idékonkurrence. Her bad de om 

idéer til det, de kalder for Fremtidens Energiproduce-

rende Renseanlæg. Det de ønskede var f.eks. idéer til, 

hvordan man kan øge gasproduktionen, hvordan man 

Innovation i 
udbudsprocessen

Når man arbejder med en høj grad af innovation, er de tradi-
tionelle udbudsformer ofte utilstrækkelige. De bedste idéer 
og løsninger skal frem i lyset, og hvis man vælger en bestemt 
løsning for tidligt i forløbet, får man ikke det optimale produkt. 
Vi besluttede os derfor for at gå utraditionelt til værks.

Inge Halkjær Jensen, projektleder i Aarhus Vand

”
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kan reducere energiforbruget lokalt, og hvordan de kan 

sikre sig en højere og mere intelligent energiudnyttelse. 

For at få flest mulige bud ind satte de 25.000 kr. på høj-

kant for de tre bedste idéer og arrangerede en stor pris-

uddeling, hvor alle indkomne idéer blev præsenteret i 

et stort katalog, og præmierne overrakt til vinderne. De 

ledte både efter idéer, der havde en høj realismegrad, 

idéer med stort langsigtet energipotentiale og idéer 

med stor nyhedsværdi og overraskelsesgrad. Aarhus 

Vand modtog over 60 idéer fra mange forskellige aktø-

rer fra både ind- og udland inden fristen i oktober 2013.

Kunsten at finde de rigtige samarbejdspartnere

På baggrund af idékonkurrencen var Aarhus Vands 

næste par trin i udbudsprocessen at finde de rigtige 

samarbejdspartnere. Her skulle de teams, der ville byde 

på opgaven prækvalificeres. Ansøgerne blev i høj grad 

vægtet på deres evne til at drive en innovativ proces – 

ikke på at de selv havde fået den bedste idé. 

Fra januar til juni i 2014 var der dialog med de bydende 

teams med tre forhandlingsrunder. Målet var at finde 

det team, der kunne udarbejde et både nytænkende og 

realiserbart projekt. Inden første runde udsendte Aar-

hus Vand et dialogmateriale, der beskrev de rammer, 

idéer og krav, de havde, samt kataloget med alle de 

idéer, de havde fået ind gennem konkurrencen. Idékon-

kurrencen har således fungeret som et innovationskata-

log for alle de bydende. 

Det var først inden den tredje og sidste runde, at 

Aarhus Vand udsendte selve udbudsmaterialet, og det 

var også først der, at de begyndte at snakke pris. At det 

var muligt først at snakke pris og endelig løsning efter 

et halvt år sikrede, at det var de bedste af de fremsatte 

løsninger, der blev valgt. 

Aarhus Vand udbød projektet som totalentrepriseud-

bud suppleret med en partneringsaftale, der bygger på 

de samme principper som beskrevet i forrige eksempel 

med åbenhed om samarbejde og økonomi samt for-

skellige former for incitamentsaftaler. Tilbuddene blev 

valgt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud og 

ud fra, om teamet besad de nødvendige kompetencer 

til at realisere opgaven. 

Det endte med at et konsortium bestående af EnviDan 

A/S og Per Aarsleff A/S vandt opgaven. 

Inspirerende, men krævende proces

Inge Halkjær Jensen beskriver processen som utroligt 

inspirerende og givende i forhold til at opnå det bedst 

mulige resultat. Det er dog også en utrolig krævende 

proces for udbyderen, men også de bydende parter 

lægger rigtig meget energi og ressourcer i forløbet. 

Man skal derfor være meget opmærksom på, hvornår 

man bruger en sådan tilgang. 

- Vi fik nogle løsninger, som vi ellers ikke ville have fået, 

hvis vi havde benyttet os af en mere traditionel tilgang. 

Det ser nu ud til, at det bliver muligt at opnå 150 % 

energiproduktion i forhold til, hvor meget energi Egå 

Renseanlæg kommer til at forbruge i fremtiden. Vi skal 

nu videre til selve udførelsen, som vi kører i partnering 

for også at have fleksibilitet i den videre proces, og 

for at entreprenør og rådgiver bliver ved med at føle 

ejerskab til projektet.

Vi fik rigtig mange gode forslag ind. Kreativiteten var stor, og 
der kom idéer på bordet, vi ellers ikke ville have fået, hvis vi 
havde startet med at prækvalificere teams af entreprenører og 
rådgivere.

Inge Halkjær Jensen, projektleder i Aarhus Vand

”

Partnering

Partnering er kendetegnet ved en fleksibel 

samarbejdsform, hvor partnerne indgår en 

aftale, hvor de lægger rammerne og betin-

gelserne for, hvordan de skal samarbejde 

mod et fælles mål. Partneringaftalen lægges 

som supplement oven på den entreprisekon-

trakt, parterne har indgået. Der tilstræbes en 

aftale, som muliggør, at parterne kan arbejde 

sammen om at skabe den for projektet 

bedste løsning. Partnering kan skabe bedre 

samarbejdsvilkår igennem hele processen, 

men den kræver også et større forarbejde og 

engagement fra begge parters side. 
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Når vi arbejder i partnering er samarbejdsklimaet meget bedre. 
Alle parter har forpligtet sig til at arbejde hen mod samme mål, 
og de økonomiske incitamenter er skruet sådan sammen, at 
alle stræber mod at opnå den bedste økonomi for projektet, 
fordi det samtidig også giver den bedste økonomi for hver en-
kelt partner. Det er simpelthen sjovere at gå på arbejde.

Per Hallager, Souschef, Plan og Projekt

”
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I Odense Kommune oplever VandCenter Syd, at 

tovtrækkeri om jura og økonomi glider i baggrunden 

til fordel for kreativt samarbejde, når de laver projekter 

udbudt i partnering. Det har været med til at få skabt 

bedre og mere innovative løsninger end ved mere klas-

siske udbud. 

Når VandCenter Syd skal lave store komplekse projek-

ter, har de siden 2005 benyttet sig af partnering. De 

snakkede med forskellige entreprenører og rådgivere, 

der havde prøvet partnering på byggeprojekter, og 

tænkte det var oplagt at bruge til deres anlægsprojek-

ter. VandCenter Syd benytter sig typisk af udbud i part-

nering, når de står overfor en opgave, der er vanskelig 

at løse. De har en given problemstilling, men er ikke 

sikre på, hvordan den bliver løst bedst muligt. Ifølge Per 

Hallager, souschef i VandCenter Syd, er det i den type 

projekter, at partnering virkelig har vist sit værd. 

Igen og igen og … 

VandCenter Syd er nu på sit fjerde partnering-projekt. 

Det startede, da de stod over for et vanskeligt projekt, 

hvor der blandt andet skulle laves en vandledning 

under et naturfølsomt område. Her var de ikke sikre 

på, hvordan det bedst muligt skulle gribes an, og det 

faktum at de kunne trække på alles erfaringer, inden 

de lagde sig fast på en bestemt løsningsmodel, var 

afgørende for, at det lykkedes. De endte med at benytte 

sig af en teknologi til at lægge rør, som på det tidspunkt 

ikke var særligt kendt i Danmark. En metode der sikre-

de, at man ikke forstyrrede det naturfølsomme område 

og gjorde, at de fik en bedre og billigere løsning, end 

hvis de havde lagt sig fast på en bestemt metode til at 

starte med. 

De oplever at kvaliteten stiger, og at de får mere for 

pengene, når de laver projekter i partnering. Måden at 

gå til opgaven på skaber et medejerskab for alle invol-

verede, hvilket giver en meget bedre proces. 

Workshops skaber medejerskab

Når VandCenter Syd udbyder i partnering, laver de et 

dispositionsforslag til, hvordan problemstillingen kan 

løses, men det står også tydeligt i udbudsmaterialet, at 

det er et eksempel på, hvordan man kan gøre og ikke 

facit i forhold til, hvad der skal gøres. De bydende skal i 

deres tilbud komme med forslag til alternative løsnings-

muligheder og udførelsesmetoder, og der holdes flere 

møderunder med de bydende, så de kan kvalificere 

deres bud. 

Når partnerne er fundet, starter de på processen med 

at udfærdige de endelige samarbejdsaftaler, og hvor-

dan projektet skal udføres. Først laver de en opstarts-

workshop, hvor de skriver en partneringsaftale sammen. 

Det er styregruppemedlemmerne og projektlederne, der 

sætter sig sammen. Der er typisk et oplæg til partne-

ringsaftale i udbudsmaterialet, som de tager udgangs-

punkt i. Det hele er dog til diskussion, og det handler om 

at lave en aftale, alle kan se dem selv i. At lave disse afta-

ler kræver tillid og åbenhed over for hinanden, og man 

bliver bl.a. enige om, hvordan man skal løse eventuelle 

konflikter mellem parterne.

Der afholdes også workshop med en større kreds af 

medarbejderne fra entreprenørerne og rådgiverne for 

at sikre, at medejerskabet til projektet ikke kun gælder 

for projektlederne, men også for de mange medarbej-

dere, der skal arbejde på projektet. 

Måden projektet skal udføres på udvikles mellem par-

terne, og det kan ofte tage et år eller mere. Undervejs 

afholdes flere faglige workshops, og etapen afsluttes 

med beregning af, hvad det vil koste at udføre projektet; 

den såkaldte targetpris. Den beregning er det vigtigt, 

at alle også har ejerskab til og forståelse for. Parterne 

bliver også enige om, hvordan et eventuelt overskud 

eller underskud fra projektet skal fordeles. At de fordeler 

pengene ud til parterne, hvis arbejdet bliver gjort billige-

re end beregnet og samtidig deles om ”underskuddet”, 

hvis det bliver dyrere, er med til at fremme incitamentet 

hos alle parter til at gøre det så effektivt som muligt.

 

Et vellykket samarbejde kræver styring

Når VandCenter Syd ikke benytter partnering hver 

gang, de laver et projekt, er det fordi de skal kaste en 

stor indsats ind i det. Per Hallager pointerer, at man ikke 

kan køre en partnering med en lille indsats. Det kræver 

stor grad af aktiv deltagelse fra bygherrens side, men til 

gengæld er tiden givet godt ud i sidste ende. Det fjerde, 

og største, partneringssamarbejde er i gang med nu, 

og bliver ikke det sidste.

Partnering til større projekter i Odense

Der er et skisma i, at man skal udbyde en opgave, som man 
ikke har fuldstændig styr på, hvordan man gerne vil have kla-
ret. Med udbud i partnering mellem os, rådgiver og entrepre-
nør, får man alle de gode kompetencer med i opgaveløsning 
fra et tidligt tidspunkt i processen.

Per Hallager, Souschef, Plan og Projekt

”



For flere grønne og innovative eksempler se Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside: 

www.ansvarligeindkob.dk 

For yderligere viden om hvordan det offentlige og private kan arbejde sammen, se:  

www.udbudsportalen.dk 

Denne eksempelsamling findes også elektronisk, og kan hentes via Miljøstyrelsens  

hjemmeside: www.mst.dk/grønneindkøb/cases eller KL’s hjemmeside:  

www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K 

www.mst.dk


