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Bæredygtighed
kræver handlekraftig
projektledelse
Energinet.dk har fokus på
bæredygtige energiløsninger, der rækker mange år
frem i tiden. Det stiller store krav til projektlederne,
der må navigere mellem
mange forskellige hensyn.

ne for omlægningen af elproduktio
nen fra centrale kraftværker baseret
på fossile brændsler til vedvarende
energikilder, hvor produktionssteder
ne skifter, og basisenergien i form af
f.eks. vind og sol ikke kan styres.
Disse forhold medfører et behov for
en udbygning af eltransmissionsnet
tet og etablering af nye forbindelser til
udlandet, så de europæiske elproduk
tionssteder forbindes med kraftige el
ledninger, og energien kan udnyttes
effektivt. De langsigtede energi- og
klimamål oversættes dermed til kon
krete anlægsprojekter.
Robuste mål

Af Christian Jensen og Søren Damsgaard Mikkelsen, c hefprojektledere i
Energinet.dk

FN’s 17 mål for bæredygtighed er se
nest behandlet på COP21 i Paris. Alle
i verden er enige om, at det er vigtigt
og der skal ske noget.
Men hvordan får man brudt så sto
re og brede tanker ned i noget prak
tisk arbejde, som en projektdeltager
eller leverandør tager med ind i sit
daglige arbejde? Og hvordan får man
projektets interessenter til at se det
konkrete projekt som et vigtigt led i
denne større sammenhæng og der
med skabe accept af anlæg, som de
færreste ønsker i baghaven?
Det sker ikke ved tom politisk snak,
men ved dygtig projektledelse. Pro
jektledere, der forstår målene og for
står, hvordan deres projekter gør en
forskel i forhold til at opnå disse mål,
kan nedbryde målene til konkrete
handlinger, der sikrer, at dagligdags
arbejde bringer os nærmere FN’s mål
om bedre muligheder for Jorden og
dens indbyggere.
Denne artikel sætter især fokus på
målet: at sikre adgang til pålidelig,
bæredygtig og moderne energi til al
le til en overkommelig pris samt at
bygge modstandsdygtig infrastruk
tur, fremme inkluderende industri
alisering og innovation.

Langsigtede mål kræver investerin
ger over en længere periode. Mål,
der tidsmæssigt ligger langt væk,
kan være svære at ramme. Energi
net.dk søger at finde løsninger, der
er robuste, så ændrede forudsæt
ninger ikke flytter målet væsentligt.
Forudsætningerne er delvist politisk
bestemte, hvorfor det er afgørende,
at der er bred politisk enighed om de
overordnede mål.
Eltransmissionsprojekter gennem
føres for at ‘sikre adgang til pålidelig,
bæredygtig og moderne energi til alle
til en overkommelig pris’. Dette gæl
der for det danske samfund, men det
gælder også i et større perspektiv.
Det langsigtede mål er et Europa,
hvor el produceres bæredygtigt og
transporteres til forbrugerne, uanset
hvor de befinder sig. Det kræver sam
arbejde på tværs af landegrænserne.
Kun herved bliver det muligt at ud
nytte ressourcer i form af vandkraft i
Norden, vindkraft omkring Nordsøen
og Østersøen samt solenergi i Midtog Sydeuropa optimalt.
Energitransporten skal ske på en
bæredygtig måde. Der skal skabes
transmissionsnet, hvor flaskehal
se for energitransporten fjernes.
Desuden skal den enkelte højspæn

dingsforbindelse være økonomisk
balanceret. Anlægget skal udføres
med hensyntagen til naturen og væ
re bredt accepteret i befolkningen.
Energinet.dk har fokus på to for
hold: For det første skal ‘de rigtige’
anlægsprojekter gennemføres. For
det andet skal anlægsprojekterne
gennemføres ‘rigtigt’. Begge dele sker
med fokus på de samfundsøkonomi
ske omkostninger og gevinster.

des nede. Da Energinet.dk har kapaci
tet til at påtage sig nogle projektrisici,
er en del af risikostyringsstrategien
at vurdere, hvilke risici Energinet.dk
som bygherre skal påtage sig, hvilke
der skal omfattes af forsikringer, og
hvilke risici leverandører og entre
prenører skal bære. Denne risikosty
ringsstrategi går hånd i hånd med
anskaffelsesstrategien.

Brug projektenergien målrettet

Tilgangen er normalt, at vi får den
bedste og billigste løsning, hvis hver
leverandør og entreprenør arbejder
inden for deres kerneområder og
kernekompetencer. Dette medfører
en række snitflader mellem leveran
dørerne, som så skal håndteres i pro
jektet.
I stedet for at betale sig fra besværet
og lade leverandørerne stå for hånd
teringen af grænsefladerne vil tilgan
gen hos Energinet.dk ofte være at lade
projektet påtage sig opgaven. Herved
er projektlederen og alle projektdelta
gere tæt på beslutningerne.
Effektiv projektafvikling er ikke
nødvendigvis at minimere antallet
af interne timer, der bruges i pro
jektet. Det er det samlede resultat
og summen af interne og eksterne
omkostninger, der er afgørende. Når
projektlederen og en stor del af pro
jektgruppen er ansat hos bygherren,
er der mulighed for en effektiv styring
og for at træffe hurtige beslutninger.
Da projekterne (og deres gevinster)
ofte er indbyrdes afhængige af hinan
den og har stor politisk bevågenhed,
er vi meget bevidste om at overholde
tidsplanen. Det er ofte en fordel, at
Energinet.dk’s egen projektleder er
tæt på de enkelte leverandører og en
treprenører for at kunne agere i tide –
for eksempel ved at søge kompromis
er mellem parterne, være konstruktiv
og tage ansvar.
Vi overvejer i projekterne, i hvilket
omfang vi selv skal koordinere, tage
ansvar for risici, selv stå for projekte
ring m.v., og hvornår vi skal udbyde
opgaven til eksterne parter. Valget
afhænger af interne ressourcer, tid,
knowhow i selskabet og betydningen
af strategisk viden.

For projektlederen ligger fokus først
og fremmest på at gennemføre det
enkelte projekt ‘rigtigt’ – på en effek
tiv måde, og så målene nås. Samti
dig skal projektlederen have øje for
de overordnede mål, så han formår
at formidle dem til interessenterne.
Anlægsprojektets interessenter er
bl.a. naboerne til et anlæg, som de ik
ke har bedt om. Selv om de får økono
misk kompensation, er det de færre
ste, der jubler over master eller kabler
i baghaven. Vi forsøger at inddrage
alle interessenter, både de glade, de
bedrøvede og de kritiske, for at sikre
den bedst mulige løsning for de fleste.
Projektlederen må ofte navigere i
spændingsfeltet mellem økonomi,
tid, kvalitet, design og interessenter
nes accept af løsningen. Det handler
ikke kun om at lave billige og robuste
løsninger, men også om at lave anlæg,
som er visuelt acceptable.
Helt konkret ønsker de fleste, at
alle forbindelser bliver lagt i jorden,
men det er ikke en løsning, som nød
vendigvis er bæredygtig. Ud over
tekniske udfordringer er der også
en økonomisk udfordring: Hvad vil
samfundet betale for at mindske den
visuelle påvirkning?
Risikostyring

Projektlederen skal lede et projekt,
hvor stor robusthed og lang levetid er
vigtigt, men hvor prisen samtidig hol

Bæredygtighed i Energinet.dk

Energinet.dk har som ejer og system
ansvarligt selskab ansvar for, at der
både på kort og langt sigt er sikker
energiforsyning i Danmark, og at
man har samme mål som det dan
ske samfund. De overordnede mål
om bæredygtighed inden for energi
området og FN’s klimamål er også
Energinet.dk’s mål. Energinet.dk har
ansvar for både el- og gastransmis
sion, men i denne artikel fokuserer
vi på eltransmissionsanlæg.
Da Energinet.dk har ansvaret for
energiforsyningen også på langt sigt,
bliver der fokuseret på konsekvenser

DEN NYE 400 KV-LEDNING m
 ellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg skal
forstærke forbindelsen til Tyskland, hvor flaskehalse i nettet hidtil har begræn
set energitransporten. Foto: Energinet.dk

Samarbejde med leverandører

EKSEMPLER PÅ
j

Viking Link

Det vil være e
 n samfundsøkonomisk
fordel og øge forsyningssikkerheden,
hvis vi kan koble det danske elnet
sammen med det britiske. Det er ra
tionalet bag projektet Viking Link. Der
arbejdes aktuelt på at få de nødven
dige tilladelser til projektet på plads,
og i slutningen af 2017 ventes den
endelige investeringsbeslutning truf
fet, således at anlægget kan stå klar
ved udgangen af 2022. Projektet er et
samarbejdsprojekt mellem Energinet.
dk og National Grid i England.
Anlægget skal godkendes a
 f myndig
hederne i begge lande, og da kabel
forbindelsen også berører Tyskland
Christian Jensen er chefprojektleder og Holland, er der tale om en ret kom
hos Energinet.dk og har erfaring med pleks myndighedsbehandling.
projektledelse og delprojektledelse siden Vi arbejder på at sikreen tilgang til
2005 (Horns Rev 2 og Rødsand 2 søka- projektet, som balancerer ansvar, risi
bel, Storebælt HVDC kabler, Kassø- ci og pris. National Grid har på grund
Tjele 400 kV-anlæg, Kassø-Frøslev 400 af de rammevilkår, som eksisterer i
England, en betydeligt mindre appetit
kV-anlæg).
over for risici end Energinet.dk, hvil
Søren Damsgaard Mikkelsen er chefpro- ket udfordrer projektlederne, når der
jektleder hos Energinet.dk og har erfa- skal findes fælles løsninger. Der bliver
ring med projektledelse og delprojektle- derfor brugt meget tid på at afklare de
delse siden 1997 (Horns Rev 1 søkabel, tekniske løsninger for forbindelsen og
Aarhus – Aalborg 400 kV kabelanlæg, skabe et fælles billede af muligheder
Horns Rev 2, Skagerrak4, Viking Link) ne og deres tilknyttede risici.
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Læs flere artikler om bæredygtig projektledelse
på www.projektnetværket.dk

Alternativet arbejder for
et bæredygtigt samfund
Uffe Elbæk, der er politisk
leder af Alternativet, arbejder for et bæredygtigt
samfund. Og det er ikke
kun økonomi, der er på spil.

SKAGERRAK4-FORBINDELSEN giver Danmark en bedre adgang til norsk vandkraft og forsyner på blæsende dage
nordmændene med dansk vindmøllestrøm. Det 140 km lange kabel går tværs over Skagerrak fra Bulbjerg strand i Jam
merbugt til Kristiansand i Norge. Foto: Lars Horn

BÆREDYGTIGE PROJEKTER OG PROJEKTLEDELSE
j

Skagerrak4

I slutningen af 2014 blev en ny jævn
strømsforbindelse, Skagerrak4, mel
lem Danmark og Norge sat i drift.
Forbindelsen giver Danmark bedre
adgang til norsk vandkraft.
Der er til Skagerrak4 f orbindelsen
anvendt ny teknologi i form af VSC
(Voltage Source Converter) til om
formningen fra vekselstrøm til jævn
strøm og omvendt. Denne teknologi
giver en række tekniske fordele i et
elsystem med store mængder vind
kraft. Er der på grund af fejl i elnettet
blevet mørkt i Jylland, kan anlægget
bruges til ‘black start’, hvilket er en
stor fordel.
Projektet blev gennemført som et
fælles samarbejdsprojekt med det
norske eltransmissionsselskab Stat
nett. Det blev gennemført til tiden,
inden for budgettet og har fungeret
fint siden idriftsættelsen.
Adgang til grøn energi for begge
parter har været projektets formål.
Danmark har energi, når det blæser,
og Norge har energi, når det regner,
eller sneen smelter. På den måde
hjælper begge lande hinanden på en
bæredygtig og omkostningseffektiv
måde.

j

Udbygning mod Tyskland

400 kV-ledningen Kassø-Tjele, d
 er
blev idriftsat i november 2014, skabte
en stærk rygrad i Jylland og knyttede
forbindelse til Skagerrak-forbindelser
ne til Norge.
Forbindelsen mod Tyskland skal
nu forstærkes på tilsvarende måde.
I Tyskland er transmissionsselska
bet TenneT i gang med at udbygge
400 kV-ledningerne fra Elben til den
dansk-tyske grænse.
Nord for grænsen p
 lanlægger Energi
net.dk at anlægge en ny tosystems
400 kV-luftledning frem til station
Kassø.
Med opgradering af de eksisterende
220 kV-forbindelser til 400 kV øges
handelskapaciteten over grænsen. Det
har betydning for både det danske og
det tyske elmarked, hvor flaskehalse
i nettet har begrænset energitrans
porten.
Med anlæggelse a
 f den nye ledning
i Danmark og Tyskland mindskes fla
skehalsproblemet. Samtidig vurde
res der på yderligere udbygninger i
området.
Udfordringen i projektet e
 r at skabe
forståelse for de overordnede mål. Vi
søger at sikre en fortsat politisk op

bakning og en folkelig forståelse for
projektet. Vi arbejder på at minimere
omkostningerne i forhold til tidlige
re, samtidig med at vi får en robust
løsning, der er holdbar, uanset hvilken
vej vinden blæser.
Vi har fokus på tidsplanen, s å bygge
tiden minimeres – men er samtidig
afhængige af myndighedsgodkendel
ser.
Vi arbejder på at synliggøre, at pro
jektet udgør en vigtig brik i det over
ordnede klimamål. Det gør vi både
eksternt og internt.
Det er nemlig vigtigt, a
 t alle projekt
deltagere kan se projektet i den større
sammenhæng, så der kan gives gode
svar til dem, der måtte spørge ind til
projektet.
Det er naturligt, at der kommer nær
gående og relevante spørgsmål fra de
naboer, der bliver berørt af anlægget.
De skal have forståelige og relevan
te svar.
Projektledelsesteamet opbygger et
projektteam, der bygger på tidligere
erfaringer, men også bringer nyt i
spil, så planlægning og udførelse af
anlægsarbejdet sker effektivt og sik
kert.

I 2013 stiftede Uffe Elbæk partiet Al
ternativet med en grøn dagsorden
og uden et ideologisk baseret parti
program. Politikken skulle udvikles
i politiske laboratorier, og opdateres
løbende i partiet. Det kræver, at man
har en fælles forståelse af, hvorfor po
litiske problemer opstår, og hvordan
de skal løses.
For Alternativet er bæredygtighed
en positiv bundlinje, både økono
misk, socialt og miljømæssigt. Den
fælles løsning af kriserne bunder i en
forståelse af, at bæredygtighed er en
nødvendighed.
Grundlæggende vil et bæredygtigt
samfund bestå af en god økonomi,
hvor der er balance mellem indtæg
ter og udgifter, hvor der er en soci
al balance, som giver livskvalitet og
mening med livet for så mange men
nesker som muligt, og hvor miljøet
er i balance, og der ikke bruges flere
ressourcer, end der kan genvindes.
For at nå dertil er det nødvendigt at
udvikle en løsning, der er en hybrid,
organiseret mellem de tre sektorer:
offentlige virksomheder, det private
erhvervsliv og ngo’er.
Alternativet er født ud af klimakri
sen og erkendelsen af, at vækst-begre
bet skal gentænkes.
Det er nok erkendelsen af, at hvis
temperaturen stiger 5° C i stedet for
2° C, vil lande blive oversvømmet, og
klimaet forandre sig for mange lan
de på Jorden. Og selv om det ikke er
tæt inde på livet af Danmarks borgere
endnu, er klimaforandringerne en re
alitet mange steder i verden. En reali
tet, der kun vil betyde flere flygtninge
til de steder, der endnu er beboelige.
Grønne ambitioner godt for alle

Ifølge Alternativet kræver vejen mod
et bæredygtigt samfund politiske ini
tiativer. Det kunne f.eks. være en lov
om, at virksomheder som Danfoss,
Grundfos og Vestas er CO2-neutrale,
eller at bæredygtighed blev et ansvar
for virksomheden på linje med leve
randøransvar, så producenten skal
sikre, at produkter har en bæredyg
tig livscyklus, også hos underleve
randøren.
»Noget af grunden til, at de store
virksomheder har en førerposition
på markedet, er at Danmark gennem
1990’erne og i starten af det nye årtu
sinde har haft en ambitiøs grøn ener
gipolitik. Derfor er de blevet presset
til at innovere produkter, som i dag
gør, at de er førende på det globale
marked. Så for alle parter er det nega

For alle parter er det
negativt, at vi i øjeblikket er bagstræberiske
miljømæssigt.
Uffe Elbæk, Alternativet

UFFE ELBÆK, f ormand for Alternativet,

foreslår en ny hybridmodel for fremti
dens bæredygtige samfund
Foto: Steen Brogaard

tivt, at vi i øjeblikket er bagstræberiske
miljømæssigt,« siger Uffe Elbæk.
Den fjerde sektor

Om 30 år kunne man forestille sig, at
vi har mange socialøkonomiske virk
somheder, dvs. virksomheder, hvis
bundlinje er økonomisk forsvarlig,
som tager et socialt ansvar ved ansæt
telse af medarbejdere, og som ikke
bruger ressourcer hurtigere, end at
de kan nå at regenerere sig selv.
Uffe Elbæks bud på, hvordan bæ
redygtighed nås, udvikles og opret
holdes, er aktiveringen af en fjerde
sektor, der fusionerer det private, det
offentlige og ngo’erne.
Nye organisationsformer

I Danmark har vi før revolutioneret
den måde, vi organiserer os på i sam
fundet. I andelsbevægelsen slog man
sig sammen om at starte mejerier,
slagterier osv. Og i arbejderbevægel
sen fandt man på at organisere sig og
stifte fagforeninger for at stå sammen
som modpart til virksomhederne.
Derfor er det nærliggende at prøve
sig frem og eksperimentere med nye
organisationsformer og alliancer for
at finde frem til en bæredygtig orga
nisering af Danmark, der forsøger
at dæmme op for krisetilstandene i
samfundet.
Roskilde Festival er et godt eksem
pel på, hvordan en virksomhed i den
fjerde sektor ser ud: Det er en privat
virksomhed, hvis forretningsmodel
er fuldstændig afhængig af ngo’er for
at kunne løbe rundt – og er et stort
samarbejde kommunalt i Roskilde
Kommune også.
Hvis vi, nationalt og internationalt,
skal bevæge os mod mere bæredyg
tighed, mener Uffe Elbæk, at det dels
kræver politisk ambition og initiativ,
dels kræver det et stort fokus på at
eksperimentere og reformere virk
somheder til den fjerde sektor:
»Det kræver en hel ny type hybrid
modeller, hvor man ikke bare arbej
der sammen på tværs af de tre gam
le sektorer, men man opfinder nogle
helt nye forretningsmodeller og orga
nisationsmodeller, der forhåbentlig
giver afsæt til at vi i Skandinavien op
finder generation 3.0 af samfundet,«
afslutter Uffe Elbæk.
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Dialogbaseret
og menneskelig
bæredygtig
projektledelse
Projektlederen skal samle
trådene og få alle indsatsområder til at gå op i en
højere enhed. Udfordringen er at kunne håndtere
det uforudsigelige.
Af Martin Riiser,
projektchef i
Midtconsult

For Midtconsult er bæredygtig pro
jektledelse at have fokus på sammen
hæng mellem ressourcer, genanven
delse af viden fra tidligere projekter,
energirådgivning, samt sikre at pro
jektlederne kan klare sig i mange år
uden at brænde ud.
Vi ser ikke os selv som færdigud
dannede og udlærte i dette felt, men
derimod er vi klar over, at der er et
vedblivende arbejde, som vi fortsat
gerne vil blive endnu bedre til.

Vi har udpeget fire konkrete ind
satsområder inden for bæredygtig
projektledelse, som vi fokuserer sær
ligt på nu og i de kommende år. De
fire områder er:
j God udnyttelse af ressourcer i pro

jekterne.

j Genbrug i videndeling.
j Menneskelig bæredygtighed.
j Energi- og miljørådgivning til gavn

for regnskab og miljø.

De fire områder skal ikke ses som
adskilte indsatser, de hænger deri
mod tæt sammen og lapper ind over
hinanden i et intensivt arbejde med
forbedring af projektledelse i hele or
ganisationen og dermed i indsatsen
for at skabe en mere bæredygtig pro
jektledelse.
God udnyttelse af ressourcerne
i projekterne

Det første område handler om at sikre
en god sammenhæng mellem projek
tets omfang og brug af ressourcer
(penge, arbejdstid m.v.). Det er vigtigt
ikke at spilde en masse unødige res
sourcer, der ikke tilfører værdi.

I STEDET FOR LANGE e
 valueringsrapporter, der samler støv på kontoret, arbejder Midtconsult med videndeling på plan
lagte og strukturerede møder, hvor tre-fire seniorprojektledere deler deres viden om igangværende projekter.

Derfor anvender vi projektplanlæg
ningsværktøj ‘One-pager’, udviklet i
2014 af Jakob Bonde Langelund, en af
vores egne seniorprojektledere.
Det giver rigtig god mening ikke at
have købt ydelsen udefra, men at vi
selv har udviklet ‘One-pageren’, såle
des, at det er skræddersyet til vores
brug og dermed sikrer bedst anven
delse og forankring af værktøjet.
Brugen af dette værktøj er med til at

sikre, at projektlederne får gennem
tænkt de mest centrale områder af
projektet inden projektstart, bl.a. via
essentielle analyser.
‘One-pageren’ hjælper også med til,
at der bliver lavet skarpere ressource
estimeringer så tidligt som muligt i
projektet.
Dette kan godt give lidt længere
tidsforbrug i projektopstarten, men
er med til at undgå et meget dyrt spild

af ressourcer til sidst i projekterne.
Så lidt populært sagt er dette med
til at undgå brandslukning senere i
projektet.
Genbrug i videndeling

Viden er et af de fokusområder, hvor
det er yderst bæredygtigt at formidle
ud til andre uden at tænke på forbrug
af viden. Der kommer rent faktisk
mere viden i den samlede pulje. Det

Hvem er projekt:netværket?
Projekt:netværket er et initiativ, som skaber
rum for inspiration, udvikling og netværk blandt
projektledere gennem for eksempel arrangementer, litteratur og debatfora.
Vores mission er at skabe projektledelsesfora,
der inspirerer og udfordrer – både til ledelsen
af det enkelte projekt og til projekter på organisationsniveau. Vi vægter faglighed og relevans
på alle niveauer, vi samarbejder med andre
aktører nationalt og internationalt – og vi vægter at give vores samarbejdspartnere værdi.
Projekt:netværket har handling i centrum.
Vi er et netværk af aktive projektledere og
projektledelsesinteresserede, som brænder for
projektledelse og for at skabe udfordrende og
inspirerende fora for projektledelse – lige fra
konferencer over netværksmøder til udgivelser.

Du kan blive en del af projekt:netværket, hvis
du har en idé til en aktivitet, som du ønsker
at forfølge – eller hvis du f.eks. vil starte en
netværksgruppe op. Projekt:netværket hjælper
dig med sparring, erfaring og netværk. Hvis du
ønsker at følge med i, hvad projekt:netværkets
aktive kræfter foretager sig, kan du finde os på
linkedIn.
Som eksempler på projekt:netværkets arrangementer kan nævnes projekt:værktøjsdagen og
Managing Projects Across Boundaries.
Se mere på
www.projekt:netvaerket.dk
Redaktionen af projekt:magasinet består af
John Thomsen, Morten Jørck, Steffen Moe,
Steen Vierø Petersen og Marie-Louise Thorsen.

projekt netværket
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Det er et hårdt og krævende job at være projektleder hos Midtconsult, men det er også vigtigt
for os, at projektlederne ikke brænder ud.

svære kan være at få givet sin viden
videre på en god måde, så andre kan
bruge den.
Her tror vi ikke så meget på lange
evalueringsrapporter, der blot står og
samler støv på kontoret, eller på særli
ge it-systemer, man har til at opsamle
og dele viden i. Disse elementer kan
være udmærkede til at understøtte
videndeling, men det vigtigste for os
er dialogen.
Vi arbejder med en mere direkte
og operationel måde, hvorpå viden
deles direkte imellem mennesker.
Dette sker via planlagte og struktu
rerede møder hver måned med spar
ringsgrupper med tre-fire seniorpro
jektledere, der deler deres viden om
igangværende projekter.
Her deltager enten direktøren eller
projektchefen, for at de også forstår,
hvad der sker. Møderne kræver for
beredelse – det vil sige, at man som
projektleder er nødt til at reflektere
over sine erfaringer, gennemføre eva
lueringer inden mødet og videregive
dem på en måde, så andre kan gøre
brug af dem.
Her er det ikke interessant kun at
kigge på, hvad der gik godt, men også
hvad vi har lært i svære projekter med
komplekse problemstillinger.
Menneskelig bæredygtighed

Alle virksomheder ønsker at skabe go
de resultater på bundlinjen, og derfor
går mange af dem efter de kortsigtede

mål, hvor gevinsten er det vigtigste.
Det er klart, at det er attraktivt.
Vi ønsker samtidig at skabe en ba
lance for projektlederne, således at
de ikke konstant arbejder med store
tunge projekter, men at der også er
perioder med tid til mindre komplek
se projekter.
Det er et hårdt og krævende job at
være projektleder hos Midtconsult,
men det er også vigtigt for os, at pro
jektlederne ikke brænder ud, og der

for bestræber vi os på at skabe gode
positive rammer med mulighed for
sparring, støtte og personlig udvik
ling. Vi er løbende i dialog om, hvem
der er i det ‘røde felt’, og hvem der
lader til at have overskud.
På denne måde kan vi tage hånd om
den enkelte – og sikre, at menneske
lig bæredygtighed danner fundamen
tet for vores projektledere.
Seniorprojektlederne er samlet i en
afdeling, hvor de kan hjælpe og støt

te hinanden, således at de ikke bliver
isoleret på enkelte projekter, men har
et godt kollegateam at støtte sig til.
For at fastholde den menneskeli
ge bæredygtighed arbejder vi også
med en målrettet udviklingsplan for
nye unge projektledere, hvor man
gennem mentorordning, sparring
og personlig udvikling kan udvikle
sig over tid fra juniorprojektleder til
projektleder og måske senere blive en
dygtig seniorprojektleder med ansvar
for store, tunge projekter.
Energi og miljørådgivning til gavn
for miljøet og regnskabet

MIDTCONSULT anvender planlægningsværktøjet ‘One-pager’ til at sikre en god
sammenhæng mellem projektets omfang og brug af ressourcer. Det håndterer
blandt andet interessentanalyser, risikovurderinger og tidsestimater.

Det fjerde område af bæredygtig pro
jektledelse adskiller sig fra de andre
områder ved at bevæge sig ind på den
mere gængse opfattelse af bæredyg
tighed. Her er det bæredygtigheden i
samfundet, der er i fokus. Vi vil gerne
være en aktiv medspiller for at undgå
overforbrug.
Energiforbruget relateret til danske
bygninger udgør over halvdelen af det
samlede energiforbrug i Danmark!
Derfor er der store potentielle
energibesparelser i både den eksiste
rende bygningsmasse og i nybyggeri
et – besparelser, som giver en direkte
gevinst, der kan aflæses i privat- og
samfundsøkonomien.
Disse fire områder vil Midtconsult
følge op på og være meget opmærk
som på i de kommende år. For at fast
holde og være på niveau med udvik

lingen og de mange nyskabelser, er
det vigtigt, at medarbejderne og sær
ligt projektlederne bliver involveret
i arbejdet.
På den måde vil Midtconsult ikke
blot følge udviklingen, men også være
medskabende i anvendelse af ny tek
nologi, nedbringelse af energiforbru
get og varetagelse af de menneskelige
ressourcer.
Projektchef Martin Riiser er officersuddannet og har senere suppleret med et
diplom i projektledelse fra UCSYD samt
en MBA fra Coventry University. Martin er certificeret projektleder. Martin har
fungeret som leder og projektleder. Inden
ansættelsen hos Midtconsult arbejdede
han som management-konsulent.

MIDTCONSULT
I Midtconsult y
 der vi rådgivning
inden for alle former for byggeri og
anlægsarbejde, herunder også miljø
rådgivning. For os er projektledelse
en yderst vigtig kompetence, som er
afgørende i en kompleks verden af
avancerede byggeprojekter.
Projektlederen skal s amle trådene
og få alle fagområder til at gå op i
en højere enhed. Projektlederen har
særlige udfordringer og skal endda
ofte kunne håndtere det uforudsige
lige.

Intelligent transport
Der har aldrig været større efterspørgsel efter
koncepter, som gør transport mere intelligent og
effektiv.

øger udbuddet af infrastruktur, optimerer og effektiviserer transport på vej og skinner samtidig med, at
vi forbedrer trafikanters og passagerers oplevelser.

Med vores erfaring og ekspertise i fremtidens transportløsninger parret med vore IT kompetencer udvikler vi hele tiden nye, intelligente løsninger, som

Det er på den måde, som vi elektrificerer, automatiserer og digitaliserer, at vi sætter standarden for
fremtidens trafik – allerede i dag.

www.siemens.dk
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Bæredygtige
helhedstanker
med KANT
Kunder og bygherrer efterspørger dokumentation af
bæredygtigheden, og her
er KANT’s bæredygtighedslog et nyttigt redskab til
forventningsafstemning
med bygherrer og brugergrupper.

Af Anders Bay Holm, arkitekt MAA,
indehaver og direktør i KANT arkitekter A/S, og Johanna Rossbach, arkitekt MAA, bæredygtighedsansvarlig og
projektleder hos KANT arkitekter A/S

‘Hvor mange m2 solceller skal der til
for at opfylde energiklasse 2015? Og
hvilke af bæredygtighedstiltagene
kan vi spare væk, når budgettet bli
ver reduceret?’ Det er spørgsmål, vi
ofte hører, når vi arbejder med bære
dygtigt byggeri hos KANT arkitekter.
Men for os drejer bæredygtighed
sig ikke om energiklassetænkning
og bæredygtighedstiltag. Det har in
tet med bæredygtighed at gøre, hvis
man tilføjer en smart teknisk løsning
til sidst i projektet kun for at få point
i sit bæredygtighedsregnskab. Bære
dygtighed er ikke til for regnskaber
nes skyld. Bæredygtighed er til for
naturens og menneskenes skyld.
Bæredygtighed skal kunne måles.
Men det, mange glemmer, er, at bæ
redygtighed også skal kunne mærkes
for at være værdifuldt for mennesket.
Hos KANT arbejder vi med bæ
redygtigt byggeri ud fra en helheds
tanke. Vores erfaring viser, at et
byggeri bliver mest værdifuldt, når
bæredygtigheden integreres i pro
jektet allerede fra de tidlige faser.
Bæredygtighed hos KANT er derfor

KANT HAR RENOVERET o
 g ombygget
Dyvekeskolen i København S til en
4-sporet skole for 0.-6. klassetrin plus
en fuld specialklasserække. Skolens
indretning er blevet målrettet skolens
nye fokus som ‘Den digitale profilsko
le’. Renoveringen blev kåret som Årets
skolebyggeri 2014.
Foto: KANT

forankret i design, i proces, i bygge
teknik og helt ned i valget af den en
kelte bygningskomponent.
I alle vores projekter arbejder vi
med mærkbar bæredygtighed og mål
bar bæredygtighed, som værdisætter
og kvalificerer vores beslutninger for
at skabe mærkbar værdi for brugerne
og målbar værdi for bygherrerne. Og
vi har efterhånden udviklet et ‘sprog’,
der gør det enkelt at finde ind til es
sensen af, hvad det vil sige at bygge
bæredygtigt.
Det samme sprog bruger vi, når
vi udfører behovsanalyser hos vo
res brugere og bygherrer, og når vi
afstemmer forventninger med vores
samarbejdspartnere. For når man
bruger samme sprog, er det nem
mere at tage ejerskab for, at netop
ens eget speciale bliver tænkt bedst
muligt ind i helheden.

tiltag. Og et tiltag er af natur noget
ekstra, noget der er oveni, noget der
koster. Integreret bæredygtighed, der
manifesterer sig som helhed, giver
totaløkonomisk set den største vær
di. Den giver fremtidssikring og mer
værdi og er en uundværlig del af hel
heden, og som ikke kan skæres fra.
j Ofte er der forskellige aktører, der
varetager henholdsvis anlæg og drift
af bygninger. Mange investorer byg
ger for at leje ud. Derfor præsenterer
det sig som en udfordring at tænke
helhed i forhold til levetid – anlægs
økonomi i forhold til driftsøkonomi.
Hvor vil vi hen med helheden?

Bæredygtighedslog

Vi oplever, at vores kunder og byg
herrer efterspørger dokumentation af
bæredygtigheden. Bæredygtigheden
skal altså kunne måles ud fra de seks
kvaliteter – den procesmæssige, den
miljømæssige, den sociale, den øko
nomiske, den tekniske og den områ
demæssige – som vi kender dem fra
certificeringsordninger som DGNB,
LEED og BREAM.
Hos KANT arkitekter har vi et
værktøj til at integrere bæredygtig
hed i vores projekter, som både do
kumenterer den målbare og den
mærkbare bæredygtighed. Vi kalder
det bæredygtighedsloggen. Uanset
ambitionsniveauet for bæredygtig
heden i projektet, og uanset om det
skal certificeres eller ej, sikrer vores
log, at bæredygtighed bliver adresse
ret. Ved projektets start bruges loggen
til at udvælge de indsatsområder, der
kan kvalificere valg og bidrage til den
samlede værdiskabelse.
Hvad kan loggen?

j Loggen følger alle projektfaser fra

planlægning over projektering til ud
førelse og drift baseret på kriterierne
i DGNB.

j Loggen viser og afvejer mulige

design- og virkemidler for samtlige
kriterier.
j Loggen gør de respektive ansvarlige
opmærksomme på at tage aktion til
rette tid.
Bæredygtighedsloggen bruges som
dialogværktøj til forventningsafstem
ning med beslutningstagerne – byg
herrer og brugergrupper – og den
bruges til at kontrollere, om de en
kelte rådgivere følger op på de aftalte
indsatsområder. Bæredygtighedslog
gen er altså både et værktøj og samti
dig en dokumentation af processen.
I mindre projekter kan den operative
håndtering af loggen varetages af pro
jekteringslederen. I større projekter
vil der ofte være tilknyttet en bære
dygtighedsleder.
Hvad opnår vi med loggen?

Den største fordel ved et operativt
værktøj som bæredygtighedsloggen
er, at den tværfaglige proces bliver
styrket tidligt. Den bidrager til at

skabe ejerskab hos de enkelte aktø
rer og den formidler overblik over
de enkelte bæredygtighedsaspekter
igennem alle faser. Erfaringen viser,
at mange projektudfordringer bliver
adresseret tidligere i forløbet, hvilket
resulterer i, at samspillet mellem de
enkelte fags løsninger bliver velfun
gerende. Dermed kan løsningerne of
te integreres prisneutralt, og antallet
af beslutningsrevisioner mindskes
betragteligt. Helheden med en mærk
bar merværdi bliver håndgribelig. Og
den kan måles.
Hvad er de største udfordringer?

j Der er ofte ikke afsat ressourcer til

tværfaglig projektudvikling i de tidli
gere faser. Det er her, vi ser det største
potentiale. Både rådgiverteam og byg
herre skal være gearet til at bridrage
konstruktivt og tidligt. Det er en kul
tur, der skal dyrkes, inden det fulde
potentiale kan indløses.
j Der florerer fortsat en fordom om,
at bæredygtighed er dyrt. Det er, for
di nogle tænker på bæredygtigheds

At tænke langsigtet ligger naturligt i
vores fag som arkitekter. Vi udvikler
byggerier med et langsigtet perspek
tiv, der ofte overstiger vores egen leve
tid. Derfor vil vi tage ansvar for at give
noget tilbage til fremtiden. Vi vil altid
tænke i totaløkonomien, i levetiden
af materialer ud fra et miljømæssigt
perspektiv og i, at bygningerne skal
kunne ændres til fremtidens behov.
Vi vil arbejde målrettet på, at den
operative håndtering af bæredygtig
hed i processen bliver forankret som
en selvfølge hos alle byggeriets parter
– både i planlægningen, projekterin
gen og udførelsen.
Og vi vil arbejde med at synliggø
re, at bæredygtighed både skal være
målbar og mærkbar.
Anders Bay Holm er erfaren projektleder
og konceptudvikler, der har beskæftiget
sig indgående med bolig- og under
visningsbyggeri, bl.a. renoveringen af
Dyvekeskolen på Amager, der blev kåret
som ‘Årets skolebyggeri’ i 2014. Uddannet DGNB-auditor.
Johanna Rossbach varetager bæredygtighedsledelse samt konceptudvikling,
projektering, helhedsorienteret bæredygtig skitsering, integreret planlægning og
projektledelse. Som certificeret DGNB-konsulent varetager hun certificeringsprocessen på en række projekter, lige nu
på daginstitutionen på Rymarksvej 31
i København.

Forøg din organisations Projektivitet

– bedre hastighed, mere ﬂeksibilitet, større eﬀektivitet med udgangspunkt i mennesker

SVPManagement
Partner i CMC Consulting Group

www.svpmanagement.dk
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Sustania hjælper projektlederen til at tænke
helhedsorienteret og skaber en bæredygtig
grobund for projektet. Torsten Zink Sørensen

I Kolding er bæredygtighed et bærende princip
Kommunens nye Agenda
21-strategi skal afdække
det bæredygtige p
 otentiale
i alle nye projekter og i
driften. Årets bedste projekt vinder bæredygtighedspræmien.
Af Merete
Valbak, leder af
afdelingen Klima
& Bæredygtighed
i By- og Udviklingsforvaltningen
i Kolding Kommune

Alle snakker om bæredygtighed. I Byog Udviklingsforvaltningen i Kolding
Kommune er der handling bag orde
ne. Bæredygtighed er en del af mind
settet og den daglige opgaveløsning.
»Det handler om at nedbryde silo
er, tænke på tværs af fagligheder og
lokalisere vind-vind-situationer, der
samlet set giver størst værdi for hele
kommunen,« forklarer by- og udvik
lingsdirektør Thomas Boe.
En af metoderne, der skal under
støtte projektledernes arbejde, er
bæredygtighedsværktøjet ‘Sustania’.
»Når man står i den første projekt

fase, kan det være svært at skabe sig
et overblik over alle potentielle tvær
faglige relationer i projektet. Oplagte
synergier og samarbejder kan nemt
gå tabt på den konto. Sustania får
hurtigt igangsat en kvalificeret dia
log med andre fagpersoner, og værk
tøjet giver samtidig et overblik over
kommunens styringsdokumenter.
Sustania hjælper dermed projektle
deren til at tænke helhedsorienteret
og skaber en bæredygtig grobund for
projektet,« fortæller projektleder Tor
sten Zink Sørensen.
Sustania er med andre ord løfte
stang for at udveksle viden, erfaringer
og ideer, og sikrer, at miljømæssige,
økonomiske, sociale og sundheds
mæssige aspekter bliver tænkt ind
helt fra projektstart.
Bæredygtig planlægning

En vigtig del af grundlaget for at tæn
ke bæredygtigt i kommunens udvik
ling er også kommunens strategier,
f.eks. planstrategien, hvor bæredygtig
byudvikling spiller en vigtig rolle.
Konkret giver det sig udslag i, at alle
nye bydele, boligområder og kommu
nale byggerier i Kolding bliver plan
lagt ud fra bæredygtige principper.
Enten i fuld bæredygtighedsskala
som Vonsildhave, der er Danmarks

første DGNB-certificerede plejecen
ter, eller i mindre skala, som den nye
bydel Eltang nord for Kolding, der
er designet i tæt samarbejde med
borgerne. Her er der bl.a. tænkt i
bæredygtig ressourcehåndtering og
energiforsyning.

f.eks. være, at træ til beklædning el
ler overflader er FSC- eller PEFC-certi
ficeret, at det dimensionerede trans
missionstab for klimaskærmen holder
sig inden for en nærmere angivet
grænse, samt opsamling og genan
vendelse af regnvand eller spildevand.

Bonus for bæredygtigt byggeri

Det bæredygtige potentiale

Som projektleder kan det være nød
vendigt at tænke i utraditionelle baner
for at fremme bæredygtighed. Lone
Marie Kristensen er projektleder for
grundsalget i et nyt boligområde,
som vokser frem på grunden i Seest,
hvor N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik
eksploderede i 2004 med store øde
læggelser i det omkringliggende
boligkvarter til følge.
I stedet for at stille krav til de kom
mende bygherrer, har hun i samar
bejde med kolleger fra Kommunale
Ejendomme skabt en udbudsmodel,
der giver bonus til bæredygtigt bygge
ri. Modellen er enkel: Jo flere klima
venlige og bæredygtige tiltag køberne
af to storparceller kan levere, desto fle
re penge får de retur af købesummen.
»I stedet for den traditionelle vej,
hvor vi lister en række krav til de
kommende bygherrer, vil vi hellere
afprøve en ny model ud fra en grund
læggende holdning om, at gulerod er

KOLDING KOMMUNES nye Agenda 21-

strategi tydeliggør de samfundsmæs
sige værdier og omkostninger i nye
projekter, siger by- og udviklingsdirek
tør Thomas Boe. Foto: Palle Peter Skov

bedre end pisk,« fortæller Lone Marie
Kristensen.
Point for bæredygtige tiltag

Køberne af to storparceller i det nye
boligområde kan ud fra en pointmo
del få op til 25.000 kr. pr. bolig retur af
købesummen – afhængig af, i hvilket
omfang de leverer bæredygtige tiltag
i byggeriet. De bæredygtige tiltag kan

Bæredygtighed skal også fremover
være omdrejningspunktet i al pro
jektledelse, og det er sikret med kom
munens nye Agenda 21-strategi. Den
skal bidrage til at skabe en fælles for
ståelsesramme for, hvordan Kolding
Kommune arbejder med bæredygtig
hed i alle nye projekter og i driften.
»Med den nye strategi tager vi end
nu et trin op ad trappen mod en bæ
redygtig udvikling, bl.a. ved at afdæk
ke det bæredygtige potentiale i alle
nye projekter. Samtidig er strategien
også tænkt som et vigtigt redskab til
at tydeliggøre de samfundsmæssige
værdier og omkostninger i nye pro
jekter, når vi fremlægger dem over for
de politiske beslutningstagere,« siger
Thomas Boe.
Som et nyt tiltag bliver der årligt
uddelt en bæredygtighedspræmie til
et projekt, som har inddraget flere an
dre hensyn end afdelingens egne og
opnået et højt bæredygtighedsniveau.

Vi arbejder med
bæredygtig projektledelse
For os er bæredygtig projektledelse at have fokus på områder som:
» God udnyttelse af ressourcer i projekterne
» Genbrug i vidensdeling

» Menneskelig bæredygtighed

» Energi og miljørådgivning til gavn for regnskab og miljøet

Læs mere om projektledelse på www.midtconsult.dk
Kender du Midtconsult?
Hos Midtconsult løser vi rådgivningsopgaver over hele landet. Vi er i dag mere
end 150 medarbejdere fordelt på vores kontorer i Aarhus og i Herning. Vi beskæftiger os med rådgivning inden for anlægsarbejde, bærende konstruktioner, bygningskomplettering, el- og vvs-installationer, ventilation, energianlæg,
projektledelse, bygningsakustik, brand og bæredygtighed.

Find os på:

www.midtconsult.dk

Eller telefon: +45 9722 1133

vær med til at

bygge højspændingsforbindelser til udlandet
- så danskerne har strøm i
stikkontakten både kl. 20.50 og i 2050
Energinet.dk’s eltransmissionsnet er forbundet til nabolandene Norge, Sverige
og Tyskland, og nye forbindelser er på vej. Udlandsforbindelserne fungerer bl.a.
som handelsforbindelser mellem landene. Dermed er det muligt at handle overskydende strøm fra fx vindmøller i situationer, hvor Danmark ikke selv kan forbruge
strømmen. Derudover er udlandsforbindelserne en vigtig del af den daglige drift,
hvor balancen mellem produktion og forbrug konstant skal opretholdes.

Viking Link skal forbinde Danmark og Storbritannien

650

1,4 mio

Viking Link er en 740 km lang jævnstrømsforbindelse (HVDC) med ca. 650
km søkabel og to konverterstationer.

Forbindelsen er på 1400 MW og kan transportere elektricitet til 1,4 mio. husstande. Vi
forventer, at forbindelsen går i drift i 2022.

km søkabel

husstande

Læs mere om vores komplekse
projekter og dine karrieremuligheder på www.energijob.dk

