Iema- Facility Management

Energibesparelser
er nu vigtigst

ISSvinder
Espla aden
ISS er gaet fra at Ievere frokost til at
sta for den fulde pak.ke hos en anden
af Oanmarks sterste virksomheder.
Oet nye samarbejde betyder, at ISS i
ferste omgang skallevere en integreret facility service lesning til Maersk
Groups hovedkontor pa Esplanaden
i Kebenhavn bestaende af blandt
andet ejendomsdrift, rengering,
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Mere end 67 procent at drifts-organisationer sCEtter energibesparelser
0verst pa listen over prioriteter, nar det gCEider drift at ejendomme

>>> He~rsholm

Kommune har 24.500
indbyggere og ICEgger v<Egt pa en gmn
og god e~konomisk drift af kommunens
faciliteter. For mindre end et halvt ar
siden vandt kommunen Dansk Facilities
Managements pris for sin made at drive
sine bygninger pa. Og da kommunen for
nylig valgte at lade ISS overtage renge~
ringen af aile kommunens faciliteter var
det gmnne aspekt ogsa medvirkende.

- Renge~ring handler ikke kun om, at der
er rent. Det er ogsa vigtigt at tage hensyn til milje~et. Derfor bruger vi milje~ven
lige og svanem<Erkede renge~ringsmidler.
Samtidig begr<Enser vi m<Engden af vand
og reducerer brugen af renge~ringsmidler,
siger direkt0r for Cleaning i ISS, Henrik
Bjerke. ISS har 45 kommuner over hele
Danmark sam kunder.

Optimering og besparelser
- For as sam kommune er det naturligvis
vigtigt, at vi ke~ber ind til den rette pris.
Men det er ogsa afge~rende, at vi far den
rigtige kvalitet. For as betyder kvalitet
blandt andet. at renge~ringen udfe~res
med milje~venlige produkter, sagde Mette
Hessel berg, der er ansvarlig for serviceringen af aile He~rsholm Kommunes bygninger i forbindelse med, at ISS overtog
renge~ringen i begyndelsen af 2013.
Og He~rsholm er ikke alene om at t<Enke
mere milj0- og energirigtigt. lfe~lge den
seneste underse~gelse fra radgivningsfirmaet fm3.dk, der har specialiseret sig i
Facilities Management. ser mere end 67
procent af de adspurgte organisationer,
at de res ste~rste prioritet i 2013 er at
spare pa energien og driftsoptimere i
gmn retning.

catering, support services, security og
facility management.
-Vi er glade for, at Maersk Group har
valgt ISS sam samarbejdspartner til at
Ievere en integreret facility service le~s
ning. Vi har gennem en lang arr<Ekke
leveret catering til Maersk Group pa
Esplanaden i Ke~benhavn og giCEder as
nu over, at samarbejdet bliver udvidet.
siger Martin Gaarn Thomsen, Country
Manager for ISS i Dan mark. Maersk
Group blev grundlagt i Danmark i

I fm3.dks underse~gelse gar energibesparelser forud for at optimere det antal
kvm., organisationen bruger, og ogsa
forud for mere generelle driftsbesparelser, nar man snakker prioritering af indsatsen. Og det er et aktuelt billede, sam
Per Anker Jensen, der er Ieder af Center
for Facilities Management ved Dan marks
Tekniske Universitet. kan genkende.
- Hovedtrenden inden for Facility Management er b<Eredygtighed og energi,
siger Per Anker Jensen.

Facility Management markedet bliver angrebet af stadig flere
leveranderer fro farskellig side. ISS har ; en arr<Ekke prim<Ert VCEret
forbundet med rengering og catering, selvom de principielt har
tilbudt hele paletten. Men det er nu ved at <Endre sig, og en af de
prestigefyldte kontrakter, der kan bruges sam et sikkert referencegrundlag ogsa internationalt, kunne ISS offentliggere media marts,
hvar selskabet fik ansvaret for Maersk Groups hovedsCEde pa
Esplanaden i Kebenhavn.

Et af de steder, hvor man kan m<Erke
trenden tydeligt er has radgiverne.
-Facilities Management markedet udvikler sig, og vi ser en stigende professionalisering has ejendomsbesiddere, sam

1904 og er i dag reprCEsenteret i mere
end 1421ande med omkring 117.000
ansatte. Ca. 2.200 medarbejdere er
besk<Eftiget alene pa hovedkontoret i
Ke~benhavn. Gruppen havde i 2012 en
oms<Etning pa 342 mi lliarder kroner.
ISS blev grundlagt i Ke~ben h avn i 1901
og er i dag en af verdens fe~rende
udbydere af facility services. I 2012
udgjorde ISS' globale omsCEtning 80
mil liarder kr.

vii benchmarke drift og udvikling mod
konkurrenterne. Kommunerne oplever et
e~get krav om besparelser pa driftsudgifterne - "more for less" er en meget klar
trend, sam har betydning for FM-markedet. Det stiller krav om at ge~re tingene
pa andre og mere effektive mader, siger
senior projektchef Carsten Pietras, Rambe~! I, der blandt andet lige har medvirket
sam radgiver pa Danmarks hidtil ste~rste
driftsudbud for forsvaret i Vestdanmark.

Svmrt at konkurrere
pi andet end pris
Men deter ikke altid lige nemt at konkurrere pa andet end pris, nar det gCEider
de offentlige akte~rer. Andre kriterier har
svCErt ved at blive taget med i bede~m
melserne, nar vinderne af for eksempel
en renge~ringsentreprise eller anden
drift skal findes.
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Center for FM fir tre ir mere
Center for Facility Mangement er placeret pa Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og blev abnet i januar 2008 for
at styrke forskningen inden for Facilities Management. Det
er etableret med ste~tte fra Realdania i perioden 2008-2012
og har netop faet ti lsagn om ste~tte i 3 ar yderl igere. I den
nye periode gives bevilling til viderefe~relse af netvtt!rks- og
formidl ingsaktiviteter.

Der har gennem de seneste 15 ar ofte Va:!ret diskuteret i
Danmark. hvad der er Facility- eller Facilities- Management.
hvad der er Facility Services og hvad der bare er ejendomsdrift. Sikkert er det, at begreberne bliver brugt i noget. der
ligner fltt!ng, hvis man ikke er specialiseret i faget. Pa Center
for Facility Management opdeler man disciplinerne pa fe~\gen
de made.

Ejendomsdrift
• Bygninger og lokaler
• Terrtt!n
• Renhold
• Arbejdspladsforhold - optimering af kvm. etc.
• Branchespecifikke forhold sam for eksempel drift af laboratorier eller lignende

Services
• Sundhed. sikkerhed og sikring
• Catering
• Reception. kontaktcenter og me~deloka\er
• Aile former for IT
• Logistik
• Virksomhedssupport og
ledelsessupport i e~vrigt

Kilde: www.cfm.dtu.dk
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I takt med det e~gede fokus pa driften
og optimering af den, er der stadig
hardere konkurrence pa FM-omradet.
lkke mindst fordi det giver god mening
for stadig flere at ga ind i markedet. hvis
de i forvejen har bemring med omradet
og de ejendomme, hvor andre udbyder
arbejdet med driften
af ejendommene. Det
gtt!lder for eksempel
for Deas. det tidligere
Dan-Ejendomme, der i
forbinde\se med en overordnet organisations- og
strategitt!ndring, har
valgt at erkltt!re sig
·--~·
~ ~
sam en fuldt dtt!kkende
••
4
servicevirksomhed i
ejendomsbranchen. Og
,
dermed ogsa af Facility
~
Management.

Det offentlige marked er reguleret af
for eksempel udbudsreglerne, sam kommunerne skal overholde. Pa det private
marked er der den samme konkurrence,
men de private akte~rer er ikke underlagt
samme krav til udbud sam de offentlige
driftsherrer, siger Carsten Pietras.
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Vi driver, styrer og forbedrer jeres ejendom
-mens I tjener penge!
AI erfaring viser os, at I med vores Facility Management far optimal drift
af jeres ejendom, bedre udnyttelse af egne ressourcer - og ikke mindst
en 0konomisk gevinst.
Vi har kompetencerne, erfaringen ogden viden det krcever at l0fte de
mange forskellige opgaver, der er i forbindelse med drift, styring og
servicering af ej endomme.
Ring til os pa tlf.44342120eller send en mail pa lnfo@ejendomsvlrke.dk.
Sa finder vi ogsa ud af, hvordan I kan frig0re vcerdifulde ressourcer til
andet arbejde.

De fleste af Deas' aftaler,
der fa\der inden for facilty management-omradet. er med nuvtt!rende
eller tidligere administrationskunder. Facility
Services giver dog tilbud
pa lige vilkar med andre.
nar administrationsafdelingen has Deas
udbyder kontrakter, og
der er vandttt!tte skotter
mellem afdelingerne.

Kamp mod giganter
Deas Facility Services
kommer til at ktt!mpe
mod store og etablerede

firmaer sam Coor og ISS, men ogsa mindre handvtt!rkere, byder pa opgaverne
enten delvis el\er i en form for konsortiedannelser. Da de fleste kontrakter
har opsige\sesvarsler pa kun 3 maneder
ska\ der leveres konstant kvalitet til den
rigtige pris for ikke at miste kunderne.
Pa grund af komp\eksiteten i FM-markedet. hvor der ska\ leveres en specifik
yde\se dybt ind i en virksomheds allerhelligste dele af hovedstt!det, er der start
fokus pa enten en he~j grad af dtt!kning
og bredde i de ydelser, man kan tilbyde
sam FM-\everande~r el\er i dybden, hvor
man skal kunne noget stt!rligt for at
komme i betragtning. Samtidig er det
sam\ede marked dog voksende ife~lge
fm3.dk og flere funktioner overtages
af FM-\everande~rer, hvad enten de er
interne eller eksterne.- og det bidrager
til Vtt!ksten.
Det viser sig blandt andet has svenske
Coor. der sammen med blandt andet
ISS. udge~r nogle af frontfigurerne pa det
danske marked.
Coor voksede betydeligt i 2012, hvor
omstt!tningen for hele aret steg med 6.7
procent i forhold til aret fe~r og dermed
til 7 milliarder svenske kr. i Norden.
Stigningen i omstt!tningen kom fe~rst
og fremmest fra nye kontrakter samt
gennemfe~rte opk0b. Blandt de nye
kontrakter var en afta\e med Dansk Politi
og butikscenterinvestor Unibaii-Rodamco
i Danmark og Sverige, GE Oil Ei Gas i Norge og Ruukki i Finland.

