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Hvordan forbedrer vi 
det offentligt-private samarbejde ?

Strukturreformen har fornyet debatten om effektiviseringer i den offentlige 

sektor og om mulighederne for, at private virksomheder kan bidrage til bedre og 

billigere løsning af opgaverne i det offentlige.

Udliciteringsrådet udgav i juni 2005 en rapport, der viste, at en række kom-

muner både havde opnået bedre kvalitet og økonomi i de opgaver, der blev ud-

budt til private virksomheder. Men samtidig påpegede rapporten, at der fortsat 

er en række barrierer for, at kommunerne sender fl ere opgaver i udbud.

Set med samfundets briller må den overordnede opgave være, at borgerne 

får den bedst mulige service for skattekronerne. I det perspektiv er tendensen, at 

den offentlige sektor og de private virksomheder fi nder stadig bedre metoder og 

nye samarbejdsområder, hvor private virksomheder kan gøre en forskel.

Det skyldes eksempelvis, at virksomhederne besidder en stor kompetence 

på et område, at de har udviklet effektive arbejdsmetoder eller i forvejen har et 

stort volumen, der gør det muligt at sikre en effektiv udvikling af metoder og 

ydelser på området.

Hedeselskabet har serviceret den offentlige sektor i snart 140 år. Siden stat, 

amter og kommuner for alvor begyndte at udbyde opgaver i 1980’erne, har vi 

opbygget stærke erfaringer med licitationer og andre udbudsformer som grund-

lag for samarbejdet med det offentlige. Fremtrædende eksempler kunne være 

anlægsarbejder inden for eksempelvis vand- og kloakforsyning, miljøovervåg-

ning samt etablering og pleje af grønne områder.

Aktuelt går udviklingen i retning af, at vi løser stadig mere komplekse 

opgaver for det offentlige. Derfor er vi gået i front med hensyn til at udvikle 

nye metoder og kontraktformer - eksempelvis partnering - der kan bruges til at 

håndtere det nye samarbejde mellem vore forretningsenheder og det offentlige.

I denne udgave af Vækst sætter vi fokus på den aktuelle situation inden for 

området, ligesom vi præsenterer en række erfaringer og praktiske metoder. Vi 

håber hermed at have bidraget til en fortsat konstruktiv udvikling af det offent-

ligt-private samarbejde.

Ove Kloch

Adm. direktør, koncernchef
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Renser spildevand for hor-
monforstyrrende stoffer
Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune er blevet det 

første anlæg i verden, der renser spildevandet for hormoner 

og hormonlignende stoffer.

Det nye rensetrin på anlægget er udviklet i et samarbejde 

mellem kommunen, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S og 

Scan Research A/S. Rensemetoden er baseret på ultraviolet 

belysning af det rensede spildevand suppleret med fotokemi-

ske processer. Projektet er gennemført med tilskud fra EU’s 

Life-miljø fond og skal testes for sin effektivitet over de næste 

7 måneder. Læs mere om projektet på www.apop.dk.

Oldtidens Toscana 
i Skallerup Klit
Genskab atmosfæren fra et romersk bad i Toscana for 2000 

år siden! Det var opgaven, der for godt et år siden landede på 

tegnebrættet hos designer Flemming Rasmussen i Hedesel-

skabet Skov og Landskab A/S i Aalborg. Formålet var at skabe 

det nye bademekka Romulus i feriecentret Skallerup Klit i 

Nordjylland. 

Efter grundige undersøgelser af, hvordan de gamle romer-

ske bade var bygget op, designede Flemming Rasmussen 

mure, lofter og fontæner, så udseende og lys gengav atmo-

sfæren præcist.

Konkret er arbejdet udført ved at opsætte armering med 

strækmetal på bagsiden. På metalskelettet er der lagt sprøj-

tebeton, som er gravet og skåret ud, så det kommer til at 

ligne de klassiske romerske stenmure og lofter. Derefter er 

sprøjtebetonen malet i de rigtige farver, fortæller Flemming 

Rasmussen.

Andre lignende projekter er eksempelvis den afrikanske 

landsby i Aalborg Zoo, der aktuelt er under opbygning.

Gør landskabet rigere!
Gør landskabet rigere! Sådan lyder opfordringen fra Hedesel-

skabet Skov og Landskab A/S forud for deltagelsen på Nord-

europas største landbrugsmesse Agromek den 17.-21. januar 

2006.

Erfaringerne fra de senere år viser, at herlighedsværdier i 

stigende grad kan bidrage positivt til den samlede værdi på 

land- og skovejendomme. Derfor gør lodsejerne også sig selv 

en tjeneste ved at udvikle læ- og småplantninger, skov, have, 

søer og andre naturværdier på ejendommen. 

Ved Agromek 2006 vil Hedeselskabet Skov og Landskab 

inspirere gæsterne til, hvordan man kan komme videre og 

samtidig opnå en fornuftig økonomi omkring projekterne, 

eksempelvis i form af tilskudsmuligheder og økonomisk ratio-

nelle løsninger.

Foto: 9000Lux
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Hedeselskabet 
uddeler legater
Hedeselskabet står hvert år for udde-

lingen af legatportioner fra E. M. 

Dalgas’ Mindelegat og Edvard og Ane 

Agerholms Legat. Legaterne uddeles 

dels til personer, institutioner eller 

sammenslutninger, der har gjort en 

fortjenstfuld indsats inden for Hede-

selskabets formålsparagraf, dels til fl it-

tige og dygtige bønder.

E. M. Dalgas’ Mindelegat

·  KFUM Spejderne i Skjoldborg ved 

Thisted, 10.000 kr. Støtte til læhegn 

og småbeplantninger på et rekrea-

tivt område, der skal bruges af spej-

dere, dagpleje og børnehaver.

·  Vestjyllands Højskole, Velling ved 

Ringkøbing, 10.000 kr. Støtte til 

plantning af en demonstrations-, 

inspirations- og besøgshave med 

bl.a. troldeskov og labyrint.

·  3-Kløveren i Snekkersten, 10.000 kr. 

Støtte til etablering af en sansehave 

for høre- og synshandicappede børn 

og unge, der samtidig har emotio-

nelle handicap.

·  Hvolris Jernalderlandsby, Bjerregrav 

ved Viborg, 10.000 kr. Støtte til en 

kombineret træskulptur og informa-

tionsstander.

Edvard og Ane Agerholms Legat

·  Landbrugsmedhjælper Rasmus Sand-

ager, Dybe, Lemvig, 7.500 kr. Støtte 

til studierejse til Australien/New Zea-

land.

·  Landmand Mads Steiner Sørensen, 

Vejen, 7.500 kr. Støtte til studierejse 

til New Zealand.

·  Landmand Steen Fischer Jensen, Sval-

lerup ved Kalundborg, 10.000 kr. 

Modtager legatet for stor dygtighed, 

god samfundskontakt og for at være 

et godt lærested for landbrugselever.

·  Landmænd Eike Edlefsen/Keld 

Hansen, Ingebølgård, Bolderslev, 

10.000 kr. Modtager legatet for god 

og omhyggelig drift og udvikling af 

et økologisk landbrug med 110 køer 

og 130 ha jord.

·  Landmand Poul Jørgensen, Jelling, 

10.000 kr. Modtager legatet for 

løbende udvikling af en svinproduk-

tion med i dag 180 søer, 2000 slagte-

svin og ca 2500 30 kg grise.

U-lykkehjul på 
arbejdsmiljø-
messe
”Vil du spille med dit helbred som 

indsats?” Det var hovedbudskabet, da 

Center for ArbejdsMiljøUdvikling - der er 

en del af Hedeselskabet Miljø og Energi 

A/S - deltog på årets arbejdsmiljømesse i 

Frederiksborg Centret i oktober. 

På et stort specialdesignet lykkehjul 

kunne gæsterne opleve tilfældigheder-

nes spil med risiko for at havne på en 

ulykke, eller de kunne være heldige at 

vinde guldkarameller.

- Budskabet om, at ulykken pludse-

lig kan komme som lynet fra en klar 

himmel, hvis der ikke forebygges i tide, 

gik rent ind hos vore mange gæster på 

standen, eksempelvis unge elever fra 

teknisk skole og sikkerhedsrepræsentan-

ter fra landets arbejdspladser, fortæller 

Conny Ransborg, der er chef for Center 

for ArbejdsMiljøUdvikling. 

Forstander Rikke Hansen fra 3-Kløveren i Snekker-
sten får overrakt E.M. Dalgas’ Mindelegat på 10.000 
kr. af afdelingschef Thorkild Thomsen, Hedeselska-
bet. Pengene går til en sansehave for handicappede.

Rettelse
I Vækst 3-2005, side 17, havde der ind-

sneget sig en fejl i illustrationen under 

overskriften ”Naturens tålegrænser”. Vi 

havde fået angivet et forkert interval 

af tålegrænser for nedfald af kvælstof 

fra luften for bøgeskove på morbund, 

muld- eller kalkbund samt en række 

andre skovtyper. Disse skovtyper har 

tålegrænser på cirka 7-28 kg N/ha. Den 

rettede fi gur kan ses på Væksts hjem-

meside www.hedeselskabet.dk/vaekst.

Vi beklager . . .
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Top Rejser A/S er et af Danmarks største full-

service rejsebureauer med egne afdelinger i

Haderslev, Sønderborg, Kolding og Esbjerg.

Via vort samarbejde i Rejsepartnerne og ITP, er vi

med i en af de største rejseindkøbskæder i ver-

den. De fordele, det giver, kommer Dem tilgode.

STOREGADE 59-61 · 6100 HADERSLEV · TLF. 74 52 62 75

VINGAARDEN 3, 1. TV. · 6400 SØNDERBORG · TLF. 73 42 85 00

HADERSLEVVEJ 14 B, 1. SAL · 6000 KOLDING · TLF. 75 52 53 99

JOHN TRANUMSVEJ 22 · 6705 ESBJERG Ø · TLF. 75 17 14 77



Udbud 
i udvikling

Kommuner, der har 

udliciteret opgaver, har 

oplevet bedre opgave-

løsning og økonomi, 

men samtidig er der 

stadig barrierer for 

udbud. Vækst ser på, 

hvordan de hidtil ind-

høstede erfaringer og 

den aktuelle struktur-

reform vil forandre det 

fremtidige samarbejde 

mellem kommuner og 

private virksomheder.

De kommuner, der i de sidste 10-15 
år har overdraget opgaver til private 
virksomheder, har opnået en række 
forbedringer både i forhold til opgave-
løsningen og økonomien. Men samtidig 
eksisterer der fortsat en række bar-
rierer for en øget grad af samarbejde 

mellem kommunerne og det private 
erhvervsliv.

Det fremgår af Udliciteringsrådets 
rapport ”Drivkræfter og barrierer for 
udlicitering i kommunerne”, der blev 
udgivet i juni 2005. 

Spørgsmålet om, hvorvidt kom-

Sohngaardsholmparken i Aalborg. Grønne områder er præget af, at planter spirer, vokser op, ældes 
og dør. Derfor er det ofte svært at få virkeligheden i de grønne områder til at passe med de 

statiske tilstandsbeskrivelser i den traditionelle udlicitering. Det har fået kommuner og private 
udbydere til i stigende grad at arbejde i partnerskaber på det grønne område. Foto: Claus Haagensen/Chili
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munerne er effektive nok, og om øget 
samarbejde med det private erhvervsliv 
er vejen frem, er særdeles aktuelt i 
den offentlige debat på et tidspunkt, 
hvor der kun er godt et år til, at de nye 
danske storkommuner ser dagens lys. 

Under alle omstændigheder er der 
mange erfaringer at bygge videre på 
for de storkommuner, der vælger det 
offentligt-private samarbejde, og igen-
nem fl ere år er de indhøstede erfa-
ringer blevet brugt til at udvikle nye 
muligheder for samarbejdet.

Fra ideologi til 
pragmatisk holdning
I 1980’erne og 1990’erne var debatten 
for og imod udlicitering stærkt præget 
af ideologiske holdninger. I dag er 
holdningen i kommunerne langt mere 
pragmatisk. Udliciteringsrådets rapport 
konstaterer, at partifarven hos byråds-
fl ertallet kun har begrænset betydning 

for, om en opgave bliver løst af kommu-
nen selv eller en privat virksomhed. 

Kommunerne vurderer i højere 
grad, om man tror udlicitering vil være 
fordelagtigt ud fra en række mere kon-
krete organisatoriske, kompetencemæs-
sige, økonomiske og politiske forhold, 
fremgår det af rapporten.

Hvorfor vælger kommunerne 
at udbyde opgaver?
Bedre opgaveløsning og økonomi frem-
står som de to væsentligste årsager til, 

at kommunerne vælger at overdrage 
opgaver til private virksomheder.

Udbud kan føre til en bedre opgave-
løsning, når kommunerne eksempelvis 
i forvejen skal omlægge opgaverne, 
ønsker at tydeliggøre serviceniveauet 
på et område eller har behov for at 
styrke sine kompetencer på området, 
fremgår det af Udliciteringsrådets rap-
port, der peger på, at kommunerne i 
undersøgelsen netop har lagt vægt på 
betydningen af, at de har lært meget 
af de private leverandører i forbindelse 
med udbuddene. 

Ifølge rapporten er der også øko-
nomiske besparelser at hente ved at 
udbyde opgaver til private virksom-
heder. I de undersøgte udbud var der 
besparelser på ”et par procent” og op til 
30 procent, men rapporten konstaterer, 
at de store besparelser er sjældne. 

Samtidig påpeges et andet økono-
misk incitament, nemlig muligheden 
for at undgå investeringer i f.eks. nyt 
udstyr ved at udbyde visse opgaver.

Barrierer for udbud
Både eksperter og Udliciteringsrådets 
rapport siger, at der kan være både 
kompetencemæssige og økonomiske for-
dele ved at bringe kommunale opgaver 
i udbud, men hvordan kan det så være, 
at kommunerne alligevel undlader at 
udbyde opgaverne i mange tilfælde?

Udbud i fremgang

Siden udlicitering kom på dagsordenen i Danmark i 1980’erne, er der sket 

en betydelig vækst i samarbejdet mellem den offentlige sektor og private 

virksomheder.

Hvor kommunernes udlicitering i begyndelsen af 1980’erne var begræn-

set, var udliciteringsgraden i 1995 10,8 procent og i 2003 11,6 procent. I 

reelle tal svarer det til, at kommunernes indkøb af eksterne ydelser i perio-

den 1995 - 2003 steg fra 12,4 til 19,6 mia. kr. (ikke pristalsreguleret). Statens 

udliciteringsgrad har i de seneste år ligget konstant omkring 22 procent.

Udliciteringsgraden eller udliciteringsindikatoren er de faktiske brutto-

udgifter til anlæg, reparation, vedligeholdelse og tjenesteydelser, der ikke 

udføres af kommunens eget personale, i procent af kommunens samlede 

bruttoudgifter til lønninger, varekøb og tjenesteydelser.

Lige nu er udviklingen dog gået i stå. Kommunerne udliciterer stort set 

ikke nye opgaver, da de koncentrerer alle deres kræfter om at forberede 

strukturreformen, der skal være gennemført den 1. januar 2007.

Udliciteringsrådets rapport

Udliciteringsrådets rapport ”Drivkræfter og barrierer for udlicitering i kom-

munerne” er en dybdegående analyse af, hvilke mekanismer der har været 

afgørende for en række kommuners valg eller fravalg af udlicitering. 

Undersøgelsen bygger på analyser af forholdene i 10 kommuner, der har 

gennemført relativt mange udbud, og 8 kommuner, der primært har valgt 

selv at udføre opgaverne. 

Undersøgelsen omfatter blandt andet dybdegående, personlige inter-

views med 125 kommunalpolitikere og kommunale medarbejdere.

Rapporten kan hentes på www.udbudsportalen.dk
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Udliciteringsrådet fremhæver 
traditioner, usikkerhed over for kom-
petencerne hos private leverandører 
samt konkrete negative erfaringer med 
udbud som nogle af de væsentlige bar-
rierer for udbud. 

En barriere er, at kommunernes 
regnskabssystemer ikke er skruet sådan 
sammen, at byrådspolitikerne umid-
delbart kan få fuldt overblik over de 
samlede omkostninger til en aktivitet, 
der foregår på fl ere forskellige institu-
tioner og forvaltningsområder, eksem-
pelvis rengøring. Desuden har mange 

kommunale forvaltninger og deres 
politikere en grundlæggende tro på, at 
de selv kan gøre tingene bedst og bil-
ligst, ligesom man i nogle kommuner 
vurderer, at omkostningerne ved at 
gennemføre et udbud overstiger de 
økonomiske gevinster, der måtte være 
at hente ved udbuddet. 

Risikoen for at miste kompetencer 
og dermed evne til at styre opgaveløs-
ningen og kontrollere eksterne leve-
randører udgør ligeledes en barriere 
over for udbud, konstaterer Udlicite-
ringsrådet.

Hvordan kan 
kommunerne styre udbud? 
Udliciteringsrådets undersøgelse 
indikerer, at hvis kommunerne føler 
sig sikre på, at de kan gennemføre et 
udbud uden at begå fejl, så er de mere 
tilbøjelige til at udbyde opgaver.

- Der fi ndes forskellige værktøjer, 
som kommunerne kan bruge til at styre 
rationelt og opnå den bedst mulige 
service. Ved udlicitering er det vigtigt 
at sikre, at kommunen har en bestil-
lerorganisation, der har de rigtige kom-
petencer, og som ved, hvad det vil sige 

Udbudsportalen

Udbudsportalen er en hjemmeside, der har et omfattende indhold om det offentliges udbud af opgaver. 

Portalen indeholder nyheder, artikler, rapporter samt vejledninger og konkrete værktøjer til at gennemføre udbud. 

Se www.udbudsportalen.dk.

Efterhånden har både kommunerne og andre offentlige myndigheder indhøstet mange erfaringer med offentligt-privat samarbejde inden for områ-
der som vintervedligeholdelse, pleje af grønne områder og renovering af kloaksystemer.
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at bestille opgaver, hvordan man styrer 
økonomien og kontrollerer den service, 
der leveres. Derfor skal kommunen 
også fastholde de faglige kompetencer 
inden for det område, der udbydes, 
siger Jacob Scharff, Kommunernes 
Landsforening.

Som leder af sekretariatet bag hjem-
mesiden www.udbudsportalen.dk står 
han centralt i arbejdet med at opsamle 
de danske erfaringer med offentligt-
privat samarbejde i Danmark.

Kommunerne er i de senere år 
blevet langt bedre til at beskrive deres 
opgaver og serviceniveau. Men samtidig 
skal kommunerne blandt andet blive 
bedre til at beregne følgeomkostnin-
gerne af et udbud. Det kan eksempelvis 
være omkostninger til tomme lokaler, 
som kommunen ikke kan undgå, selv 
om en aktivitet fl yttes ud af lokalerne 
til en privat virksomhed.

Bliv fortrolige 
med kontraktstyring!
Mange kommuner bruger intern kon-
traktstyring som forberedelse til even-
tuelt at kunne gennemføre udbud på 
et område.

Carsten Greve, der er lektor på Han-
delshøjskolen i København og specia-

liseret inden for offentligt-privat sam-
arbejde, giver det råd til kommunerne, 
at de skal være konsekvente, hvis de 
begynder at arbejde med kontraktsty-
ring af deres opgaver.

- Det er centralt for at få succes med 
udbud, at de kommunale medarbejdere 
bliver fortrolige med kontraktstyring. 
En af de fejl vi har set, har været forsøg 
på at gennemføre kontraktstyring på 
enkelte områder eller delprojekter. Det 
medfører, at medarbejderne i kommu-
nen ikke får opbygget de nødvendige 
kompetencer. Derfor er det vigtigt, 
at man går konsekvent ind i det, så 
medarbejderne får oparbejdet rutiner 
og erfaring med at styre opgaverne på 
grundlag af kontrakter, siger Carsten 
Greve.

Finder smartere 
og billigere måder
En af de væsentlige erfaringer fra de 
forløbne års offentligt-private samar-
bejde er, at den traditionelle udlicite-
ring har visse begrænsninger. Udlicite-

ring bygger principielt på detaljerede 
og statiske beskrivelser af, hvordan en 
opgave skal løses, og hvad det konkrete 
resultat skal være. 

Imidlertid harmonerer disse beskri-
velser i mange tilfælde ikke med en 
virkelighed, hvor borgernes behov og 
leverandørernes metoder udvikler sig 
løbende. Det er baggrunden for, at 
markedet for offentligt-privat samar-
bejde i de senere år har bevæget sig i 
retning af partnerskaber, der bygger 
på mere åbne opgavebeskrivelser og 
et længerevarende samarbejde, der 
giver mulighed for at udvikle metoder 
og løbende fi nde smartere og billigere 
måder at løse opgaven på. 

Anlægsprojekter inden for eksem-
pelvis kloakrenovering samt pleje og 
vedligeholdelse af grønne områder er 
konkrete eksempler på områder, hvor 
partnerskabsmetoden er taget i brug.

Det kan produktchef Thomas Lind-
berg Nielsen i Hedeselskabet Skov og 
Landskab A/S nikke genkendende til.

- Inden for pleje og vedligeholdelse 

En konkret parkpolitik er en vigtig 
forudsætning for at få et optimalt 

udbytte af det offenligt-private 
samarbejde. Her er det Fredierks-

berg Have, hvor Hedeselskabet Skov 
og Landskab forestår plejen.

Fotos: Claus Haagensen/Chili og Hedeselskabet.

Foto: Søren Holm/Chili
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på det grønne område arbejder vi 
med naturen, der hele tiden udvikler 
sig. Planter vokser, ældes og dør over 
forskellige tidshorisonter, og derfor 
har det ikke været hensigtsmæssigt at 
skulle pleje grønne arealer ud fra en 
statisk beskrivelse af, hvordan arealet 
burde se ud, for virkeligheden kan sjæl-
dent fås til at passe med beskrivelsen. 
Derfor oplever vi, at partnerskabet 
passer væsentligt bedre til samarbejde 
om grønne områder, forklarer Thomas 
Lindberg Nielsen.

Vær strategisk og åben
For at få succes med partnerskabsmo-
dellen bør kommunerne ifølge Thomas 
Lindberg Nielsen fokusere på to 
væsentlige forhold, nemlig at få fastlagt 
en god parkpolitik, så man har noget at 
styre efter, samt at etablere et godt og 
åbent samarbejde med partneren.

- Parkpolitikken bør indeholde 
områdebeskrivelser, der indeholder 
visioner og langsigtede perspektiver for, 
hvordan de enkelte grønne områder 
skal anvendes af brugerne. Det kan 
være, at man ønsker plads til boldspil 
i det nordlige hjørne af et område og 
mulighed for hundeluftning mod syd. 
Måske kan kommunen involvere et 
brugerråd, så vi som leverandører kan 
få nogle indikationer af, hvad brugerne 
ønsker, at der skal ske med området. 
Det gør det meget lettere for os som 

gartnere at komme med løsningsforslag 
til, hvordan man kan passe og samtidig 
udvikle områderne, forklarer han.

Desuden er det vigtigt at etablere et 
godt samarbejde, nedbryde eventuelle 
fordomme og arbejde med åbne regn-
skaber.

- De åbne regnskaber er nødvendige 
for at opbygge den tillid, der skal til. 
Det giver samtidig et godt værktøj til at 
styre økonomien efter. Eksempelvis kan 
kommunens bestillerfunktion måske 
se, at det er uforholdsvist dyrt at ved-
ligeholde et område, fordi det altid er 
vandlidende. Det åbne regnskab giver 
mulighed for at nedprioritere plejen af 
sådan et område og bruge midlerne på 
noget mere konstruktivt et andet sted, 
siger Thomas Lindberg Nielsen.

Et offentligt marked 
i mange forskellige retninger
Carsten Greve fra Handelshøjskolen 
peger på, at strukturreformen vil føre 
til større kommuner, der bedre vil 
kunne håndtere udbud. Han siger sam-
tidig, at de private virksomheder vil få 
nogle mere ensartede enheder at sam-
arbejde med i kommunerne, hvilket vil 
gøre det lettere for de private leveran-
dører at udvikle ydelser, der passer til 
fl ere kommuner. Det kan bane vejen 
for en højere udliciteringsgrad.

Thomas Lindberg Nielsen forudser, 
at man vil se et offentligt marked, der 
vil udvikle sig i mange forskellige ret-
ninger. 

- Jeg tror, at vi blandt andet vil se 
store kommuner skabe nogle meget 
stærke udførerenheder, der også vil 
udføre opgaver for andre, mens andre 
kommuner igen vil specialisere sig i at 
bruge markedet og indkøbe ydelserne 
der hvor de kan få dem bedst og bil-
ligst, siger Thomas Lindberg Nielsen.

- Samtidig vil vi se, at de private 
virksomheder skal være bedre til at 
forstå værdierne og principperne bag 
det at levere offentlige serviceydelser. 
På den måde kan man sige, at vi får to 
verdener, der begynder at nærme sig 
hinanden, og hvor man klarer sig bedst, 
hvis man forstår at udnytte de stærke 
sider fra begge verdener.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst:
Indikator for udlicitering giver et uklart bil-
lede
Kommunerne er afventende med nye udbud 
før strukturreformen

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Det offentligt-private 
samarbejde går i retning 
af stadigt mere komplekse 
opgaver som eksempelvis 
ældrepleje. Kompleksi-
teten i opgaverne stiller 
krav om, at der til stadig-
hed er fokus på at udvikle 
kontraktformer og samar-
bejdsmodeller i forholdet 
mellem de offentlige 
udbydere og de private 
leverandører.
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Opsamler erfaringer 
med grønt samarbejde
Hvordan kan offentlige myndigheder og private 

entreprenører blive bedre til at samarbejde på det 

grønne område? Læs om de foreløbige resultater 

af forskningsprojektet ”Partnerskaber i parkfor-

valtningen.”

Af Christian Lindholst, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL

I Danmark har vi efterhånden indhø-
stet en del erfaringer med samarbejde 
mellem det offentlige og private entre-
prenører på det grønne område, og i 
England og Sverige har man været i 
gang i endnu længere tid.

Med forskningsprojektet ”Partner-
skaber i parkforvaltningen” sættes der 
nu fokus på at få opsamlet de hidtidige 
erfaringer på området og anvende dem 
til at give et bud på de bedste metoder 
til at forbedre samarbejdet.

Muligheder for optimering
I de seneste 10-15 år har udviklingen 
inden for udbud og udlicitering af grøn 
drift og vedligeholdelse blandt andet 
omfattet etablering af fælles standarder 
for kontrakter og kvalitetsbeskrivelser, 
opbygning af bestiller- og udførerkom-
petencer samt inddragelse af private 
entreprenører i stadig større omfang.

Udviklingen har skabt et marked, 
hvor sammenhængen mellem pris og 
fastsatte kvaliteter i drifts- og vedli-
geholdelsesopgaverne kan optimeres. 
Bestillerens specifi kation af opgaver og 
krav i en skriftlig kontrakt og udføre-
rens opfyldelse heraf har været det helt 
centrale omdrejningspunkt i denne 
mere traditionelle udbuds- og udlicite-
ringsform. Fra bestillernes side har kon-
traktstyringen derfor formelt set haft 

sit omdrejningspunkt i varetagelsen af 
kontrolfunktionen.

I forhold til grøn drift og vedligehol-
delse er den traditionelle udbuds- og 
udliciteringsform ikke altid hensigts-
mæssig. Særligt mangler der fokus på, 
hvordan et samarbejde mellem den 
offentlige myndighed og den private 

entreprenør kan tage sig ud. Et mang-
lende samarbejde gør det vanskeligt at 
tilpasse opgaverne og udnytte tilgæn-
gelige kompetencer, ressourcer og viden 
optimalt. 

Et svar på manglerne . . .
Som et svar på manglerne ved den 
traditionelle udlicitering er et tættere 
samarbejde i form af partnerskaber og 
partneringsaftaler i dag en mulighed, 
når en myndighed vælger at udbyde 
og udlicitere grønne driftsopgaver. 
Gennem et tæt samarbejde om opfyl-
delsen af fælles målsætninger bidrager 
et partnerskab til en mere fl eksibel 
kontrakt- og samarbejdsform. Gennem 
øget fl eksibilitet i kontraktperioden og 
bedre anvendelse af tilgængelige kom-

Grafi k: Troels Marstrand
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petencer, ressourcer og viden bør drifts-
optimeringer og løbende tilpasning af 
opgaver lettere kunne opnås. 

Resultatet bør kunne ses i form af 
både øget kvalitet i de ”grønne vel-
færdsydelser” samt mere interessante 
og udfordrende arbejdsopgaver for 
entreprenører, parkforvaltere og med-
arbejdere. Selvom partnerskabet ikke 
anvendes i større udstrækning i dag, 
rummer det potentialet til at blive en 
konkurrenceparameter på lige fod med 
pris. 

Ikke i modsætning til 
eksisterende standarder
Markedets effektivitet og de private 
entreprenørers kunnen bliver i et part-
nerskab kombineret med samarbejdets 
fl eksibilitet. Partnerskabet står således 
ikke i modsætning til de standarder, der 
er udviklet og anvendes på det grønne 
område. 

Derimod supplerer partnerskabet 
de allerede eksisterende standarder og 
bør med fordel kunne anvendes i sam-
menhæng hermed. Udfordringen ligger 
i at bearbejde eksisterende holdninger 
og rutiner. 

Såfremt partnerskabstanken skal 

anvendes med held, er det nødvendigt 
at arbejde målrettet med samarbejdet 
mellem den private entreprenør og den 
offentlige myndighed. Hvilke kompe-
tencer og værktøjer der sikrer et godt 
samarbejde, og hvordan man udvikler 
disse kompetencer, er ikke fuldt ud 
afklaret. 

Herhjemme er man nogle steder dog 
nået er stykke ad vejen. HelPark-kon-
ceptet, som bl.a. Hedeselskabet Skov og 
Landskab A/S har bistået med, er for 
tiden et af de bedste bud på, hvordan et 
partnerskab kan integreres i en udlici-
tering af grøn drift og vedligeholdelse. 
Men også andre steder, herunder i 
udlandet, er der erfaringer, man kan 
trække på. I forhold til udlicitering af 
grøn drift og vedligeholdelse fi ndes der 
både positive og negative erfaringer af 
særlig interesse i vores nabolande Sve-
rige og England. 

En ond cirkel i England
England har en længere historie for 
udbud og udlicitering af grøn drift og 
vedligeholdelse, end vi har herhjemme. 
Af denne grund har de også høstet 

betydelige erfaringer, der er værd at 
tage i betragtning. De kontraktmæssige 
kompetencer i forhold til grøn drift 
og vedligehold er således langt mere 
udbyggede. 

Samtidig har parkforvaltningerne 
og de grønne entreprenører i England 
langt vanskeligere vilkår, end vi kender 
til herhjemme. Skarp konkurrence 
fokuseret på laveste pris kombineret 
med faldende offentlige budgetter har 
bl.a. presset lønningerne ned og den 
fagligt kompetente medarbejder ud. 

Med manglende dækningsbidrag, 
utilstrækkelige budgetter og uden moti-
verede og fagligt kompetente medarbej-
dere er man fanget i en ond cirkel, hvor 
de rekreative, sociale og økonomiske 
værdier i offentlige parker og grønne 
områder langsomt, men sikkert for-
svinder. 

Sefton kommune er kendt for en 
række grønne seværdigheder og fl ere 
af Seftons parker har vundet nationale 
anerkendelser og priser. På trods af, 
at de grønne områder er en væsentlig 
attraktion ved Sefton, er man også her 
endt i den onde cirkel, når det gælder 

Hesketh Park i Sefton.

Town Gardens i Sefton i England. Sefton satser på øgede budgetter og kvalitative kriterier i 
sine kommende udbud.

Grafi k: Troels Marstrand
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drift og vedligeholdelse. Både politisk 
og administrativt har man erkendt situ-
ationen, og der er skabt et stærkt ønske 
om at vende udviklingen for at bevare 
de grønne områder som attraktive.

I forbindelse med fornyelsen af de 
grønne drifts- og vedligeholdelseskon-
trakter primo 2006 har kommunen 
derfor tilpasset budgetterne til et mere 
realistisk niveau og anvendt en ny 
udbudsmodel, der skal sikre etablerin-
gen af et partnerskab. 

Øgede budgetter 
og kvalitative kriterier
Budgetterne er hævet betydeligt, såle-
des at der faktisk er penge til at løse de 
opgaver, der angives i kontrakterne. I 
den anvendte udbudsmodel vægtes 8 
kvalitative underkriterier med i alt 50 
procent i forhold til prisen. Endvidere 
vil de nye kontrakter have en mulig 
løbetid på i alt 14 år (7+7). Kontrakt-
summen på hver af de 2 største kon-
trakter i udbudet forventes at ligge på 
ca. 15-20 mio. kroner om året.

Det nye udbud sigter på at tilret-
telægge de bedst mulige rammer for 
en effektiv og fl eksibel løsning af de 
grønne drifts- og vedligeholdelsesop-
gaver. 

For eksempel er ideen bag den lange 
løbetid både at understøtte økonomisk 
rationelle dispositioner i forhold til 
opgavevaretagelsen (optimale inve-
steringer og afskrivninger), men også 
at understøtte rammen for faglig 
kontinuitet og motivering af medarbej-
derstaben (tilhørsforhold og sikkerhed 

i ansættelsen). Ideen med det lange 
tidsperspektiv understøttes af de kvali-
tative kriterier, der bl.a. sigter mod en 
udvidet samarbejdsmodel i form af et 
partnerskab. 

Er de engelske entreprenører 
gearet til opgaven?
Det er et åbent spørgsmål om entrepre-
nørerne i England er gearet til at tænke 
opgaveløsningen i det lange tidsper-
spektiv, der er lagt op til. 

Kompetencen til at varetage grøn 
drift og vedligeholdelse er på det engel-
ske marked ofte organiseret i store kon-
cerner, hvor denne type opgaver udgør 
ét forretningsområde ud af mange. Den 
fl eksibilitet, der kræves i grøn drift og 
vedligeholdelse, passer ikke ind i de 
overordnede systemer for kontraktsty-
ring og prissætning i koncernerne, og 
derfor er grøn drift og vedligeholdelse 
ofte underprioriteret, og udviklingen 
heraf er vanskelig. 

De entreprenører, der først forstår at 
udnytte og prissætte det økonomiske 
potentiale i en fl eksibel samarbejdsmo-
del over et langt tidsperspektiv, vil givet 
være dem, der vil klare sig bedst, hvis 
de offentlige parkforvaltere begynder at 
udbyde opgaver efter denne model.

Hvad skal man gøre, og hvordan?
Sefton er ikke det eneste sted, hvor 
man søger at skabe bedre kontrakt- og 
samarbejdsformer i England. Gennem 
et etableret netværk med centrale 
institutioner og personer i England 
forventer vi at inddrage yderligere cases 
i projektet ”Partnerskaber i parkfor-
valtningen.” En række relevante cases 
er endvidere identifi ceret i Sverige og 
Danmark.

Udvælgelseskriterierne har sat fokus 
på initiativer til at forbedre kontrakt 
og samarbejdsformen samt cases med 
gode resultater. Centrale kendetegn i 
de udvalgte cases er kompetenceudvik-
ling samt dialog og samarbejde mellem 
entreprenør og myndighed, uden at der 
tales om partnerskab som formel sam-
arbejdsmodel.

Ved at sammenholde de udvalgte 
cases skal projektet ”Partnerskaber i 
parkforvaltningen” om knap to år ende 
med en række kvalifi cerede bud på, 
hvad der er væsentligt, og hvilke meto-
der der er de bedste, når man arbejder 
med kontrakt- og samarbejdsformer i 
den grønne forvaltning.

Forfatteroplysninger :
Christian Lindholst er Cand. Scient. Adm, 
Ph.D. stipendiat ved Skov & Landskab, KVL.

Partnerskaber i parkforvaltningen

”Partnerskaber i parkforvaltningen” er et 3-årigt Ph.d.-projekt ved Center for 

Skov, Landskab og Planlægning, KVL. Forskningsprojektet har til formål at 

undersøge, hvordan man kan gøre det bedre, når grøn drift og vedligehol-

delse varetages af en privat entreprenør for det offentlige. 

Ved at sammenligne erfaringer fra Danmark, Sverige og England sætter pro-

jektet fokus på kontrakt- og samarbejdsformer i forholdet mellem offentlige 

myndigheder og private entreprenører.

Projektet begyndte i august 2004 og er samfi nansieret af Vejdirektoratet, 

Hedeselskabet Skov og Landskab A/S og KVL.
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Partnering 
på forsyningsom 
Kommuner, forsyningsvirksomheder, rådgivere 

og entreprenører har opdaget fordelene ved 

partnering, når der skal gennemføres renovering 

og anlægsarbejder på forsyningsområdet: 

Bedre løsninger og økonomi.

Forsyningsområdet - og specielt klo-
akforsyningerne - anvender i stadig 
større udstrækning partnering som 
samarbejdsform i forbindelse med 
anlægsprojekter. I den sammenhæng 
kan partnering betragtes som en form 

for overbygning til de regler, som hen-
holdsvis byggebranchen og rådgiver-
branchen anvender (AB92 og ABR89).

De formelle aftalerammer og 
ansvarsforhold ligger således fortsat i 
AB92 og ABR89 mellem henholdsvis 
bygherre og entreprenør samt bygherre 
og rådgiver. Men disse aftalerammer 

er nu suppleret med en partneringaf-
tale, der i detaljer beskriver, hvorledes 
samarbejdet skal fungere, og herunder 
hvordan konfl ikter skal løses.

Partneringmodellen er baseret på 
et åbent og ærligt samarbejde, men 
der kan dog alligevel opstå konfl ikter. 
Derfor skal der være indbygget en 
konfl iktløsningsmodel, som træder 
forud for AB92 for at sikre, at konfl ikter 
løbende løses hurtigt og på det lavest 
mulige niveau i organisationen. Herved 
undgås tidskrævende og dyre konfl ikter.

Åben økonomi og incitamenter
Partnering bygger på åbne kalkulatio-
ner og regnskaber. Der afregnes typisk 

Grafi k: Troels Marstrand
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rådet
efter medgået tid og nettoomkostninger 
tillagt et aftalt dækningsbidrag.

Tidligt i et projekt fastlægges et 
targetbudget, eventuelt ud fra enheds-
priser indhentet ved forudgående 
licitation. Som incitament for at 
optimere projektet, kan det aftales at 
fordele over- eller underskud i forhold 
til targetbudgettet. En typisk fordeling 

mellem partnerne i et kloakforsy-
ningsprojekt kunne være 45 procent 
til entreprenør, 45 procent til bygherre 
og 10 procent til rådgiver. Det bør klart 
defi neres, hvilke ydelser og arbejder 
der er omfattet af targetbudgettet. En 
risikoanalyse kan afdække usikkerhe-
der, og det kan aftales, i hvilket omfang 
usikkerhederne skal indgå i targetbud-
gettet. En af de helt store fordele ved 
partnering er, at der ikke optræder 
ekstraregninger.

Et velgennemtænkt projekt, som 
udføres hurtigt, effektivt, veldokumen-
teret og korrekt, skal belønnes af incita-
mentsaftalen. Det er vigtigt at beslutte, 
i hvilket omfang uforudsigelige udgifter 
skal medtages i incitamentsregnskabet. 
Der kan eventuelt afsættes en pulje til 
at dække de uforudsigelige udgifter. 

Flere fordele ved partnering

Partnering er et samarbejde, som bygger på en række grundelementer:

· Fælles værdier og fælles mål

· Incitamenter, som fremmer samarbejdet

· Åbenhed i samværsform samt omkring løsninger og økonomi

· Workshop som løbende grundlag for samarbejdet, afholdt efter behov

· Konfl ikter løses på lavest mulige niveau gennem dialog

· Tillidsskabende adfærd

Fordelen ved partnering set fra de deltagende parters side:

Bygherren
Bygherren får optimeret sit projekt, får opstillet et targetbudget fra star-

ten og får del i den økonomiske gevinst af projektoptimering og effektiv 

udførelse. Endvidere får bygherren mulighed for at koncentrere sig om 

problemløsning i stedet for ekstraregninger og opgørelser over stipulerede 

ekstraydelser, idet disse forsvinder. 

Entreprenøren
Entreprenøren er sikret en fast indtjening, idet der afregnes efter medgået 

tid. Endvidere ved han, hvilken økonomi han råder over fra starten og kan 

planlægge efter det. Han får desuden en økonomisk gulerod i kraft af inci-

tamentsaftalen. 

Rådgiveren
Rådgiveren får mulighed for at  deltage i et team, hvor entreprenøren 

allerede i idéfasen kan supplere med sine erfaringer og forslag. Det inde-

bærer større mulighed for at vælge den bedste løsning fra starten - særligt 

i forhold til entreprenørens kernekompetencer og materiel. Der er også en 

mulig økonomisk gevinst og sidst, men ikke mindst et bedre samarbejde 

med fokus på problemløsninger.

Foto: Claus Haagensen/Chili
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Der er dog en række af disse udgifter, 
som ikke bør indgå i targetbudgettet, 
eksempelvis forurenet jord, historiske 
fund, særlige vinterforanstaltninger mv.

Ansvar og koordinering
Partneringsamarbejdet organiseres 
omkring en styregruppe og en projekt-
gruppe. 

Styregruppen har det overordnende 
ansvar for, at aftalens mål efterleves. 
Medlemmerne af styregruppen er 
ledere, som har den fornødne beslut-
ningskompetence i deres respektive 
organisationer.

Styregruppen foretager en over-
ordnet koordinering og evaluering af 
samarbejdet og projektets udvikling, 

og styregruppen har beføjelser til at 
foretage tekniske og økonomiske kor-
rektioner. Endvidere er styregruppen 
første instans til løsning og afklaring af 
opståede tvister og uenigheder imellem 
parterne i projektgruppen.

Projektgruppen udvikler og gen-
nemfører projektet i et samarbejde 

mellem parterne. Hovedopgaven er at 
sikre en koordinering af bygherrens 
krav og specifi kationer med entrepre-
nørens ideer og erfaringer omkring 
pris og udvikling.

For hver deltager i projektgruppen 
udarbejdes der en job-/ansvarsbeskri-
velse, og der udpeges en stedfortræder.

Alternative løsninger i Allerød

I Allerød Kommune har et partneringsamarbejde med Hedeselskabet Miljø og Energi A/S som rådgiver og NCC som 

entreprenør medført både høj effektivitet og fl ere alternative løsninger i arbejdet med at renovere kommunens kloak-

systemer.

Et eksempel var renoveringen af en ledningsstrækning, der lå i fem meters dybde, og som normalt ville blive renove-

ret ved en dyr og omfattende opgravning. På grundlag af geologiske undersøgelser besluttede de tre partnere i stedet 

at forsøge en styret underboring, hvor nye ledninger trækkes igennem de gamle ledninger stort set uden opgravning. 

Risikoen var, at den styrede underboring kunne mislykkes, og at omkostningerne hertil ville være spildte. Trods enkelte 

vanskeligheder blev underboringen en succes, hvorved det lykkedes at reducere en af de større udgiftsposter i det 

samlede projekt på grundlag af tæt samarbejde og tillid mellem parterne. 

Renovering af kloakker er et af de 
områder, hvor partnering hurtigt har 
vundet indpas som en velegnet samar-
bejdsform. Det skyldes metodens evne 
til at sikre en optimal udnyttelse af 
parternes kompetence i de ofte teknisk 
komplicerede renoveringsprojekter.

Fotos: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Rammeaftaler 
for kloaksanering i Århus Kommune

Århus Kommune har netop taget partneringmodellen i brug ved et udbud af 

rammeaftaler for sanering af kloakledninger med henholdsvis opgravnings-

frie metoder og ved opgravning. 

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S har bistået Århus Kommune med udar-

bejdelsen af udbudsmateriale samt assisteret bygherren i forbindelse med 

de efterfølgende forhandlinger og sammenligninger af tilbud.

Kommunen forventer at kunne spare 10 procent eller få udført 10 procent 

mere kloaksanering for de samme penge over en 4 års periode. Kommunen 

forventer samtidig bedre borgerservice og kvalitet samt en mere spændende 

hverdag for medarbejderne.

Kommunen inddeles i 2 områder, og der knyttes et team med medarbej-

dere fra alle parter til hvert område. De to teams skal udveksle informationer, 

ideer mv. på årlige workshops, således at de bedste løsninger altid udnyttes i 

hele kommunen. 

Rammeaftalerne er udbudt efter EU’s udbudsdirektiv med en indledende 

prækvalifi kation. Targetprisen bygger på tilbudslistens enhedspriser samt 

fastlæggelse af mængderne i en indledende planlægningsfase. I planlæg-

ningsfasen inddrages alle parter, således at der opnås de bedste løsninger, 

eksempelvis om der skal benyttes opgravning eller opgravningsfrie metoder. 

Targetbudgettet fastlægges for et år ad gangen, således at alle parter 

kender økonomien for det pågældende år. 

Workshop
Entreprisen sættes i gang på en work-
shop med deltagelse af styregruppe, 
projektledelse og formændene fra byg-
gepladsen. Workshoppen gentages efter 
behov. I forbindelse med workshoppen 
udarbejdes en hensigtserklæring, hvis 
indhold alle deltagerne accepterer og er 
forpligtet af.

Workshoppens formål er at sikre, 
at alle er fortrolige med og bakker op 
om fælles succeskriterier for arbejdet. 
Workshoppen skal endvidere sikre, at 
der sker en optimering af økonomien 
samt en udvikling af projektet. For-
retningsordenen for styre- og projekt-
gruppe skal endvidere udarbejdes.

Faldgruber i partnering
De væsentligste faldgruber i et part-
neringsamarbejde er, hvis man ikke 
får tilknyttet medarbejdere med den 
”rigtige” indstilling til det at samarbejde 
i en åben og tillidsfuld dialog. 

Desuden kan ansvarsforholdene 
være uklare, når projekteringen foregår 
i et team, og derfor kan det være en 
faldgrube, at partnerne ikke har afkla-
ret ansvarsforholdene i forhold til AB92 
og ABR89. 

Den første faldgrube begrænser 
mulighederne for at optimere projektet, 
mens de begge kan medføre fordyrende 
konfl ikter i projektet.

Man tager højde for faldgruberne 
ved at sikre, at de tilknyttede medarbej-
dere har den nødvendige kompetence 
og er indstillet på en samarbejdsform i 
åben dialog, hvor projekt og løsninger 
hele tiden bearbejdes og vurderes for at 
optimere økonomi og løsning. 

Med hensyn til ansvarsforholdene er 

det vigtigt løbende at klarlægge, hvem 
der har ansvar for hvad i henhold til 
AB92 og ABR89. Dette skal være et fast 
punkt på projektgruppemøderne. Det 
er derfor også afgørende, at der er enig-
hed om alle væsentlige beslutninger!

Hvilke projekter 
egner sig til partnering?
Gennemførelsen af en god idé eller 
standardiserede gentagne opgaver er 
generelle krav for, at partneringmodel-
len som udgangspunkt kan anvendes. 
Det gælder også for projekter på forsy-
ningsområdet. 

Parteringsamarbejde kan, især i 
startfasen, være mere ressorcekræ-
vende end en traditionel samarbejds-
form. Ved et større projekt kan det 
ekstra ressourceforbrug imidlertid 
opvejes af den gode idé. Etablering af 
et større kompliceret bygværk vil typisk 
være en opgave, hvor den gode idé 
netop kan være afgørende for, at byg-
herren får den bedste løsning.

Ved mindre standardiserede projek-
ter, der gentager sig, f.eks. opgravnings-
frie arbejder som strømpeforing, kan en 
rammeaftale efter partneringmodellen 
også opveje det ekstra ressouceforbrug 
i startfasen. Rammeaftaler for gentagne 
projekter indebærer nemlig mulighed 
for at spare udgifter til udarbejdelse af 
udbudsmateriale, afholdelse af licita-
tion og projektopstart i forbindelse med 
hver opgave. Desuden indebærer det, at 
entreprenørens opnåede viden om pro-
jektarbejde og bygherrekrav videreføres 
fra projekt til projekt med betydelig 
effektivisering til følge.

Forfatteroplysninger :
Morten Ø. Nielsen er civilingeniør i Hede-
selskabet Miljø og Energi A/S, Forsynings- og 
anlægsteknik i Århus.
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Vi skal blive 
bedre til at udvikle de 
grønne områder

Naturen ændrer sig hele tiden, og det samme 

gør borgernes anvendelse af de grønne områder. 

Derfor vil Aalborg Kommune gå nye veje på 

det grønne område, siger stadsgartner 

Kirsten Lund Andersen.

Af Poul Erik Pedersen

Fotos: Claus Haagensen/Chili

Kvalitets- og tilstandskravene i tradi-
tionelle udbud eller kontraktstyring af 
grønne områder er for statiske og mod-
svarer ikke den dynamiske udvikling, 
der fra naturens hånd foregår i parker 
og grønne områder. Samtidig er der 
også behov for at blive bedre til at imø-

dekomme udviklingen i borgernes brug 
af de grønne områder. 

Derfor har Aalborg Kommune 
valgt at gå nye veje, når kommunen i 
den kommende tid skal videreudvikle 
sit arbejde med de grønne områder, 
herunder gennemføre nye udbud af 
pleje og vedligeholdelse på det grønne 
område.

- Grønne områder har en naturlig 
udvikling, hvor de til sidst i et forløb 
vil henfalde, idet træer, buske og 
andre planter ældes og dør. Derfor er 
det vigtigt, at vi hele tiden sørger for 
at udvikle de grønne områder, så vi 
fastholder den grønne kapital, der skal 
videregives til næste generation, siger 
stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra 
Park og Natur i Aalborg Kommune.

Borgernes behov 
i dynamisk udvikling
Men kravet om at blive bedre til at 
håndtere en dynamisk udvikling 
kommer også fra kommunens borgere, 
især i byens parker, hvor naturen skal 
gå hånd i hånd med bybefolkningens 
rekreative aktiviteter i det grønne.

- I forskellige perioder har det været 
moderne med forskellige aktiviteter, 
for eksempel mountain bike eller ska-
teboard - og for få år siden havde vi for 
eksempel ikke tænkt på stavgang som 

Motionsløbere, stavgængere, 
mountain bikes og heste. 
Brugerne af de bynære 
parker har behov for at 
kunne udfolde en bred 
vifte af aktiviteter, hvilket 
stiller krav om, at parkerne 
indrettes fl eksibelt, så de kan 
tilpasses tidens behov - også 
om 10 år.
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en udbredt aktivitet i parkerne. Vi ved 
også, at en del mennesker eksempelvis 
ikke er trygge ved heste, hvilket kræver 
afmærkning af specielle ridestier, så 
alle kan være der. Derfor skal især par-
kerne indrettes med friarealer, der er 
så dynamiske, at de kan dække tidens 
behov, også om 10 år, forklarer Kirsten 
Lund Andersen.

I det perspektiv er det vigtigt, at 
kommunen er meget bevidst om, hvilke 
målsætninger de grønne områder skal 
leve op til, så plejen af områderne kan 
udføres i overensstemmelse med kom-
munens ønsker til arealernes funktion.

Målsætninger 
skal skabe udvikling
Som udgangspunkt for det fremtidige 
arbejde i de grønne områder vil kom-
munen opstille konkrete målsætninger 
for områderne.

Hvor de hidtidige kvalitets- og til-
standsbeskrivelser udtrykker en fastlåst 
tilstand for arealerne, retter målsæt-
ningerne sig mere mod at beskrive, 
hvilke elementer der skal udvikles i 
et område, for at det kan leve op til 
målsætningerne. Er det et rekreativt 
område, hvor der skal være adgang 
for kørestole og plads til boldspil og 
legende børn, eller er det et natur-
område, der skal være et åndehul for 
planter og dyr?

- Når vi har fået etableret et nyt 
grønt område, skal vi også blive bedre 
til at få målsætningerne for området 
indarbejdet i den løbende plejeplan, så 
vi sikrer, at området udvikler sig sådan, 
som det var tænkt, da man etablerede 
arealet, siger Kirsten Lund Andersen

Men målsætningerne kan også være 
rettet mod, hvordan man bevarer eller 
udvikler den grønne kapital ud fra 
et mere naturmæssigt eller biologisk 
synspunkt. 

- Eksempelvis har elmesygen med-
ført sår i træbevoksninger og kostet 
store beløb til nye vejtræer. I dag er vi 
i stedet meget fokuserede på at bruge 
lind, mens vi måske burde være bedre 
til at lære af elmesygen og være bevid-
ste om, at der kan være stor risiko ved 
at satse meget ensidigt på én art. På 
den baggrund kunne målsætningerne 
for de grønne områder også handle om 
at sikre, at vi spreder os på fl ere arter, 
så de grønne områder bliver mere 
robuste over lang tid, forklarer hun.

Manden med kultivatoren
For at få målsætningerne ført ud i livet 
vil Aalborg Kommune lægge stort vægt 
på en tæt dialog med de medarbejdere, 
der i praksis skal løse opgaverne ude 
i de grønne områder. Ved udbud vil 
det sige en løbende kontakt mellem de 

kommunale medarbejdere, der bestiller 
opgaven, og entreprenøren og dennes 
medarbejdere.

- Det er manden med kultivatoren, 
der kender jorden i et konkret bed, og 
som med sine erfaringer kan fortælle 
os, om det er en god idé at plante stau-
der i netop dette bed. Det er vigtigt, at 
denne meget eksakte viden om både 
pleje og anlægsteknik bringes tilbage til 
dem, der laver planerne. Derved kan vi 
løbende vurdere, om vore retningslinier 
holder stik i forhold til virkeligheden, 
forklarer stadsgartneren. 

Men dialogen skal også handle om at 
sikre, at de udførende medarbejdere er 
bevidste om kommunens målsætninger.

- Hvis man nu har en forestilling om, 
at et fritstående træ skal være karakter-
givende i en park., kan det ikke nytte, 
at træet bliver stammet op i tre-fi re 
meters højde, så man nemt kan komme 
til med græsklipperen. Eksemplet viser, 
hvor vigtigt det er, at vi sørger for, at 
gartnerne ved, hvilket billede vi ønsker 
at få udtrykt i et grønt område, fastslår 
Kirsten Lund Andersen.

Vil forme forandringsprocesser
Ifølge Kirsten Lund Andersen har 
Aalborg Kommune hidtil kørt sine 
udbud på det grønne område på meget 
traditionel vis med statiske kvalitetsbe-
skrivelser.

- Den dimension, der nu kommer 
ind i billedet, er, at vi vil arbejde med 
at forme forandringsprocesser med 
beskrivelser af, hvordan arealerne skal 
forandre sig over tid, og hvad de skal 
kunne rumme af anvendelsesmulig-
heder. 

Links:
Aalborg kommune har en god hjemmeside 
med masser af indhold om parker og natur 
på www.aalborg.dk.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen (th) 
diskuterer udviklingen i Sohngaardsholm-
parken i Aalborg med gartner Poul Højer 
og driftsplanlægger Tinna Petersen.

Aalborg kommune og 
de grønne områder

Befolkningstal pr. 31. december 

2004: 163.000 

Grønne områder ha

Parker og legepladser 554

Institutioner 181

Idrætsanlæg  276

Skov og naturområder 956

Kolonihaver mm 29

Kirkegårde  31

I alt 2027

Netto driftsbudget for parker, fri-

tidsområder og kirkegårde i 2005: 

66,8 mio. kr.

Netto anlægsbudget for samme 

områder: 9,7 mio. kr.
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Partnerskab 
giver bedre vandløb i 
Haslev Kommune

Besparelser på den daglige vandløbsvedlige-

holdelse har givet økonomisk spillerum til 

restaurering af vandløbene.

En grå torsdag i oktober var Svend 
Brade ved at blive væltet af 10-15 hav-
ørreder på det sted, hvor det mindre 
vandløb Gillesbæk løber ud i Susåen på 
Sjælland.

- Ørrederne var omkring en halv 
meter store, og da jeg gik ud i Susåen 
for at kigge, svømmede de ind i mine 
ben og var lige ved at vælte mig. De 
stod blot og ventede på, at der skulle 
være vand nok til, at de kunne komme 
op i Gillesbæk for at gyde, fortæller 
Svend Brade, der er åmand i Hedesel-
skabet Skov og Landskab A/S.

- Nu bliver det spændende at se 
her om et halvt års tid, om ørrederne 
har gydet i det gydegrus, vi har lagt ud 
længere oppe i vandløbet. Vi lægger 

gydegruset helt fl adt på bunden af 
vandløbet, og gruset vil være skubbet 
sammen i store bunker, hvis ørrederne 
har gydet, fortæller Svend Brade.

Udover at have lagt gydegrus ud i 
Gillesbæk har Svend Brade og hans 
kolleger sikret nogle brinker i det 
samme vandløb tæt ved Haslev by, 
ligesom restaureringsprojektet omfat-
ter plantning af en del træer langs med 
vandløbet.

Partnerskab giver 
luft til restaureringer
Det er besparelser på den løbende 
vedligeholdelse af vandløbene, der har 
givet luft i Haslev Kommunes budget, 
så der kan blive råd til at gennemføre 

dette og fl ere andre restaurerings-
projekter i vandløbene.

Kommunen indledte i 2004 et part-
nerskab med Hedeselskabet Skov og 
Landskab om vedligeholdelsen af kom-
munens vandløb. Det har ført til en 
mere målrettet og effektiv vandløbsved-
ligeholdelse, der udelukkende udføres, 
når der er behov for det.

- Om foråret planlægger vi den 
vandløbsvedligeholdelse, der skal gen-
nemføres i løbet af året. Ud fra den 
viden vi har - og med indspark fra de 
medarbejdere, der foretog vandløbsved-
ligeholdelsen året før - tager vi stilling 
til, om vi for eksempel kan undlade en 
grødeskæring på nogle vandløbsstræk-
ninger. Om efteråret følger vi så op, 
og hvis der er overskud på budgettet, 
kan vi bruge pengene til forbedringer i 
vandløbene, fortæller Jim Hansen, der 
er miljømedarbejder i Haslev Kom-
mune.

Der er også løbende kontakt mellem 
parterne i løbet af året. Måske kon-
staterer Hedeselskabets medarbejdere 

Vandløbenes fysiske forhold

En omfattende spildevandsrensning har reduceret belastningen af de 

danske vandløb betydeligt. Alligevel kniber det med at nå miljømålsætnin-

gerne for en stor del af vandløbene. 

I mange vandløb er det nødvendigt at forbedre de fysiske forhold for at 

opnå en bedre miljøtilstand, eksempel vis ved at fremme en slyngning af 

strømrenden gennem skånsom grødeskæring, reducere sandvandringen og 

udlægge sten og grus i vandløbet.

Foto: Hedeselskabet
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Af Poul Erik Pedersen, Hedeselskabet

Der blev lagt gydegrus ud, hvor der var et godt fald på 
vandløbet. Faldet gør, at vandet løber gennem stenene 
i en passende fart, så ørredernes æg bliver iltet.



en forurening i et vandløb. Der kan 
komme henvendelser fra en lodsejer 
om utilfredsstillende forhold, ligesom 
det løbende bliver taget op, når kom-
munen selv opdager forhold, der ikke 
er i orden.

- I forbindelse med omlægningen 
af et privat, rørlagt vandløb, kunne 
jeg eksempelvis se, at ved udløbet i 
et offentligt vandløb var bunden lidt 
højere, end regulativet foreskriver. 
Derfor fi k vi gravet noget slam op med 
det samme. Hvis vi kan se, at der er et 
problem, kan vi lige så godt løse det, 
så lodsejerne ikke skal henvende sig til 
os, forklarer kommunens miljømedar-
bejder.

Ilt og sten i vandet
Forbedringerne i Gillesbæk er en følge 
af de besparelser, der blev opnået 
gennem samarbejdet mellem Haslev 
Kommune og Hedeselskabet Skov og 
Landskab i 2004. 

- Ørrederne stiller krav om iltrigt 
vand, ligesom de lever af smådyr, der 
skal bruge meget ilt i vandet. Hvis der 
er ørreder i et vandløb, skyldes det et 
højt iltindhold og dermed tilfredsstil-
lende miljøforhold i vandløbet, siger 
Jim Hansen

Grus og sten i vandløbet samt 
beplantninger langs brinkerne bidrager 
til at øge iltindholdet i vandet.

På stenene kommer der til at sidde 

en bakteriebelægning, der spiser de 
organiske stoffer, som ellers vil forbruge 
ilten i vandet, når stofferne nedbrydes. 
Samtidig skaber sten og grus turbulens 
i vandet, hvilket bidrager til iltningen. 
Dertil kommer naturligvis, at gruset er 
nødvendigt for, at ørrederne kan gyde i 
vandløbet.

Beplantningerne bidrager ved at 
skygge for solen. Det sænker vandtem-
peraturen, hvorved iltindholdet øges. 

Brinksikring
Det sidste led i projektet er sikring af 
brinkerne i en række store buer.

- Brinksikringen begrundes på fl ere 
måder. Vi vil gerne bevare buerne, der 
er sjældne for vandløb som Gillesbæk. 
Vandløbet fl ytter sig, hvilket er til gene 
for de lodsejere, der har jord ned til 
Gillesbæk på dette sted, og endelig 
bidrager erosion fra brinkerne til sand-
vandring, der kan dække gydebankerne 
med sand, siger Jim Hansen.

Besparelserne fra partnering-samar-
bejdet i 2004 har tidligere ført til etab-
lering af skyggegivende beplantninger 
og brinksikring ved fl ere vandløb.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Stenene bliver dækket af en bakte-
riebelægning, der spiser de iltforbru-
gende stoffer i vandet. Det bidrager 
til at øge iltindholdet i vandet og 
dermed til en bedre miljøtilstand i 
vandløbet.

Fotos: Hedeselskabet
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Under vandløbsrestaureringen blev der fundet 
fl odkrebs i Gillesbæk. Et tegn på, at vandløbet 
efterhånden har det helt godt.

Brinkene mistænkes for at bidrage til sandvandring i Gillesbæk. Det er én af 
årsagerne til, at de er blevet sikret med store sten.



 

Kamp mod møl 
i kastanietræer
Skov- og Naturstyrelsen opfordrer kom-

munerne til bekæmpe minérmøllet, der 

siden 2002 har angrebet kastanietræer 

over store dele af landet.

Minérmøllet dør kun ved meget høje 

temperaturer, og derfor er det vigtigt at 

samle kastanietræernes blade og køre 

dem til forbrænding eller anbringe dem 

i et komposteringsanlæg, oplyser biolog 

Hans Erik Svart fra Skov- og Naturstyrel-

sen.

Københavns Kommune har gjort en 

stor indsats og blandt andet inddraget 

borgerne i arbejdet, oplyser Skov- og 

Naturstyrelsen. 

Ny lærebog 
om naturnær 
skovdrift
Statsskovbruget har offi cielt omlagt sin 

drift af skovene til naturnær skovdrift i 

2005, og samtidig har det private skov-

brug i de senere år ladet sig inspirere af 

metoden. 

På den baggrund har en gruppe for-

skere fra Skov & Landskab på Landbo-

højskolen skrevet en lærebog om natur-

nær skovdrift rettet mod studerende 

og praktikere. Bogen er på 400 sider 

og giver et overblik over skovdriftsme-

toder, naturmæssige forhold, biologi, 

genetik, konvertering til naturnær 

skovdrift og anvendelse af skovens 

produkter. Bogen købes hos Dansk 

Skovforening.
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Erhvervsafdelingen
Sct. Mathias Gade 68
89 26 26 79
nordea.dk

Vi håber at møde dig på
www.nordea.dk eller personligt
i vores erhvervsafdeling

Brug for en partner for at udvikle din virksom-

hed? Fortæl om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre dem.

Kontakt vores erhvervsafdeling.

A
Erhvervsafdelingen
Sct. Mathias Gade 68
89 26 26 79
nordea.dk

Gør det muligt

A/S
Tlf.: 96 32 81 11 www.desmi.com•

DESMI er leveringsdygtige i bl.a.
•   ORIGINALE reservedele

•   Rådgivning

•   Service

• Teknisk bistand

på        og                  produkter

Vogn-
mand 
Kold

Nationalparker i ny fase
De lokale styregrupper for pilotprojekterne for nationalpar-

ker i Danmark har nu afsluttet deres arbejde vedrørende Lille 

Vildmose, Læsø, Mols Bjerge, Møn, Kongernes Nordsjælland, 

Thy og Vadehavet.

Syv rapporter med bud på pilotprojekter er sendt til Den 

Nationale Følgegruppe, der består af ca. 30 repræsentanter 

fra pilotprojekterne, interesseorganisationer, ministerier og 

styrelser. Følgegruppen skal den 1. marts næste år afl evere 

sine anbefalinger til Miljøministeren. Herefter er det planen, 

at et lovforslag om nationalparker vil blive forelagt Folketin-

get i efteråret 2006.

Alle de syv rapporter kan ses på www.skovognatur/natio-

nalparker. 

Ny haveboghandel 
på internettet

 

Hvis du er haveinteresseret eller fagmand inden for eksem-

pelvis frugtavl, landskabsarkitektur eller anlægsgartneri, så 

kan der være inspiration at hente i den nye internetboghan-

del www.plantarum.dk.

Sortimentet er en blanding af danske, engelske, tyske og 

svenske bøger om haver, botanik, landskabsarkitektur og en 

række andre emner inden for området, fortæller Plantarum 

i en pressemeddelelse. Internetboghandelen har i øjeblikket 

700 titler på de virtuelle hylder.
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JYSK etablerer nyt, gigantisk centrallager ved 

Uldum. Projektets størrelse kombineret med en 

stram tidsplan har krævet en tæt koordinering 

af arbejdet med fysisk planlægning og de 

miljømæssige forhold.

Af Carsten Søndergaard, Karsten Juul og Joy Alrøe Andersen, Hedeselskabet Etablering af store byggerier handler 
ikke blot om at få en byggetilladelse, 
hyre en entreprenør og så gå i gang. 
Et stort byggeri påvirker altid omgivel-
serne, og derfor er det vigtigt med en 
kvalifi ceret vurdering af de miljømæs-
sige konsekvenser samt planlægning 
af fremtidssikrede miljøløsninger for 
byggeriet. Det kræver koordinering af 
opgaverne, og at man kan trække på 
en bred vifte af miljømæssige kompe-
tencer.

Planlægningen af et nyt, stort cen-
trallager for JYSK i Uldum i Østjylland 
er et godt eksempel på, hvordan det 
kan lade sig gøre over kort tid at få en 
række forhold omkring fysisk planlæg-
ning, miljøvurderinger, grundvandsfor-
hold og spildevandsplanlægning til at 
hænge sammen i et stort projekt.

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S 
har medvirket som rådgiver på projek-
tet i fl ere sammenhænge, eksempelvis 
med 
· Miljøvurdering af planer og screening 

for VVM
· Sikring af kildeplads for grundvands-

indvindingen i området
· Projektering af regnvandsafl edningen 

for området
· Udarbejdelse af tillæg til spildevands-

plan
Centrallageret vil blive opført sydøst for Uldum by, der hvor 
den nye motortrafi kvej kommer ind fra Horsens.

Koordineret 
miljøplanlægning ved 
store byggerier
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Selskabet skal endvidere gennemføre 
byggemodningen med vej- og lednings-
anlæg i området.

Miljøvurdering 
af plangrundlaget
Forud for realiseringen af centrallage-
ret skal plangrundlaget være på plads. 
Derfor har Tørring-Uldum Kommune 
udarbejdet et kommuneplantillæg og 
en lokalplan, der udlægger et område 
på ca. 48 hektar til erhvervsformål.

Disse planer er blevet miljøvurderet, 
sådan som det er foreskrevet i Lov om 
miljøvurdering af planer og program-
mer. Følgende faktorer var i fokus ved 
miljøvurderingen: 
· Nye arbejdspladser i kommunen
· Ekstern støj og øget trafi k 
· Skygger fra bygninger, der er op til 

45 meters højde
· Byggeriets synlighed i landskabet
· Dispensation til gennembrud af et 

beskyttet dige
· Påvirkning af grundvandsforhol-

dene 

Konsekvenserne af projektet er blevet 
illustreret på forskellig vis i miljørap-
porten, som er det lovpligtige doku-
ment, der dokumenterer miljøvur-

deringen. Miljørapporten indeholder 
blandt andet støjberegninger gennem-
ført i SoundPlan og skyggekortlægning 
på forskellige årstider og tidspunkter 
på dagen.

Vejle Amt har samtidig gennemført 
en screening af projektet i relation til 
VVM-bestemmelserne (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet). Vejle Amt vur-
derede i screeningen, at der ikke skulle 
udarbejdes en VVM-redegørelse for 
projektet.

Sikring af kildeplads 
for grundvandsindvinding
Det planlagte erhvervsareal ligger oven 
på det område, hvor der i dag dannes 
grundvand til de 3 vandværker Uldum, 
Dorteaminde og Kalhave. De fremti-
dige aktiviteter på erhvervsarealet kan 
derfor få en negativ indvirkning på det 
grundvand, som vandværkerne distri-
buerer til forbrugerne.

Uldum Vandværk indvinder i 
dag fra ældre boringer, som ligger 
inde i byens midte, og boringerne er 
ikke sikret mod forurening fra oven. 
Dorteamindes Vandværk har ligele-
des ældre indvindingsboringer i det 
nuværende industriområde. Vandet 
i Dorteamindes Vandværk er i dag 
af en ringere kvalitet, mens Kalhave 

Vandværk har en tilfredsstillende ind-
vinding af grundvand.

På den baggrund har Tørring-Uldum 
Kommune og de tre vandværker længe 
ønsket at reorganisere indvindingen af 
grundvand i Uldum.

I et tæt samarbejde med kommunen 
arbejder Hedeselskabet Miljø og Energi 
derfor på at etablere et nyt kildefelt, 
som med boringer, råvandsstationer 
og ledningsnet lever op til de moderne 
standarder, som stilles til produktion og 
levering af rent drikkevand. 

Samtidig koordineres projektet i 
forhold til planerne for JYSK’s nye cen-
trallager. Der udføres en prøveboring 
sydvest for det planlagte erhvervsareal 
med henblik på at fi nde det nye kilde-
felt. Det forventede indvindingsområde 
ligger opstrøms for erhvervsarealet, og 
grundvandsdannelsen vil derfor ikke 
blive berørt af aktiviteterne i erhvervs-
området. 

Prøveboringen udføres i efteråret 
2005, og såfremt jordbundsforhold og 
vandydelse er tilfredsstillende, vil kilde-
feltet kunne etableres med yderligere 
1-2 boringer i begyndelsen af 2006. 
Kort tid herefter vil kildefeltet kunne 
levere grundvand til drikkevand på en 
miljømæssigt forsvarlig og bæredygtig 
måde i mange år frem.   

Billedet viser JYSK’s lager i Homberg i Tyskland under etablering. Lageret i Uldum bygges efter samme model - et gigantisk reolsystem.
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Miljø og Energi. Formålet med det var, 
at arbejdsprocessen fra begyndelsen 
skulle være præget af et tæt samarbejde 
på tværs af forskellige fagområder. 

Det tværgående samarbejde gjorde, 
at vi inden for cirka et halvt år kunne 
få plangrundlaget på plads i form af 
kommune- og lokalplan med tilhø-
rende miljøvurderinger samt diverse 
sektorplaner for vand, spildevand, 
energi mm. Dermed ser det ud til, at 
de overordnede planer holder, nemlig 
at byggeriet påbegyndes den 1. marts 
2006, og at centrallageret står klar til 
brug i andet halvår 2007.

Forfatteroplysninger:
Carsten Søndergaard er teknikumingeniør i 
afdelingen for Forsynings- og Anlægsteknik, 
Karsten Juul er hydrogeolog i afdelingen for 
Grundvandsressourcer og Joy Alrøe Ander-
sen er civilingeniør og ansat i afdelingen for 
Natur og Vandmiljø, alle på Århus-kontoret i 
Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

JYSK’s centrallager ved Uldum

I maj 2005 accepterede direktøren for JYSK, Lars Larsen, et godt tilbud fra 

Tørring-Uldum Kommune nær Vejle om køb af en byggegrund på godt 32 

ha. Lars Larsen ønskede nemlig, at det nye centrallager for JYSK skulle pla-

ceres optimalt for virksomhedens vareforsyning og distribution. 

Centrallageret, der opbygges som et stort reolsystem, bliver det hidtil 

største af sin art i Danmark. 

Lagerets højeste bygning bliver 40-45 meter, hvilket kan sammenlignes 

med Runde Tårns 35 meter. Men det er ikke kun i højden, at lageret bliver 

af store dimensioner. Centrallagerets facade bliver 750 meter ved fuld 

udbygning, og de befæstede arealer forventes at blive 21,8 hektar sva-

rende til ca. 40 fodboldbaner.

Borgmesteren i Tørring-Uldum Kommune, Kirsten Terkilsen, har udtalt, 

at det, der har trukket en af landets store virksomheder til Uldum, blandt 

andet har været kommunens skattepolitik og serviceniveau. Desuden 

peger hun på Vejle Amts udbygning af vejnettet med motortrafi kvejen fra 

Horsens til Tørring-Uldum og den nye motorvej til Herning med god tilslut-

ning til Billund. 

Centrallageret forventes at stå klar til at modtage Larsens dyner i andet 

halvår af 2007.

Regnvandsafl edning 
og spildevand
Erhvervsbyggeriet vil naturligvis udlede 
spildevand, ligesom der vil forekomme 
en betydelig afstrømning af regnvand 
fra de 21,8 hektar befæstede arealer, 
der indgår i projektet. På den baggrund 
er Vejle Amt ansøgt om udledningstil-
ladelse for regn- og spildevand. 

De betydelige mængder regnvand 
håndteres blandt andet med et regn-
vandsbassin på ca. 6.700 m³, som har 
afl øb til et nærliggende vandløb. Borg-
mester Kirsten Terkilsen har foreslået, 
at bassinet indrettes, så det kan omfatte 
en mindre lokal badestrand for lokal-
områdets beboere, og Hedeselskabet 
Miljø og Energi er i færd med at projek-
tere anlægget og håber at kunne indfri 
borgmesterens ønske.

Spildevandet ledes til det eksiste-

rende afl øbssystem, og vi har derfor 
udarbejdet et tillæg til den eksiste-
rende spildevandsplan.

En proces bygget 
på tværfaglighed og dialog
Da JYSK tog imod tilbuddet om at 
kunne lokalisere sit lager i Tørring-
Uldum Kommune i maj 2005, lå area-
let i landzone uden for kommunepla-
nens rammer, og området var udpeget 
som nyt vandindvindingsområde for 
Uldum og omegn. Planlægningen 
begyndte således stort set fra bunden.

Derfor tog Knud-Erik Bornhardt, 
teknisk direktør i Tørring-Uldum 
Kommune, fra begyndelsen initiativ 
til at få etableret en dialog mellem 
alle parter, det vil sige kommunen, 
JYSK, Vejle Amt, Vejdirektoratet, arki-
tektfi rmaet AK83 og Hedeselskabet 

En prøveboring udføres opstrøms for 
erhvervsarealet, så det nye vandindvin-

dingsområde ikke påvirkes af aktiviteterne 
på arealet. Arkivfoto af en kildepladsboring.
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Drift og modernisering af 
Bånlev Biogasanlæg
Xergi A/S overtog i foråret driften af Bånlev Biogasanlæg ved 

Århus. Nu er selskabet i fuld gang med både at optimere drif-

ten og renovere anlægget for cirka 25 mio. kr. Det sker i sam-

arbejde med biogasanlæggets ejere Bånlev Biogas A/S, der er 

en sammenslutning af landmænd fra Århusområdet.

- Fra begyndelsen har vi arbejdet med at få organiseret 

driften af anlægget, således at det nu er bemandet med tre 

mand - en maskinmester, der er daglig driftsleder, samt to 

driftsassistenter. Herudover trækker vi på vore medarbejdere 

andre steder i landet, når der er ekstra opgaver, fortæller 

Jørgen Drejer Jeppesen, der er afdelingschef i Xergis service-

afdeling.

Renovering for 25 mio. kr.
Den igangsatte ombygning indebærer, at anlægget bliver 

bygget om til et moderne anlæg med tre linier. En linie består 

i princippet af modtagetanke, fortanke, et vejesystem, et 

hygiejniseringsmodul, reaktortanke, gaslager samt et efter-

lager for både afgasset biomasse og gasopsamling. Moderni-

seringen omfatter desuden ny modtagebygning, nyt anlæg 

til styring, regulering og overvågning (SRO), nye gasmotorer, 

optimering af ventilationsanlægget samt installation af et nyt 

biofi lter til fjernelse af lugt fra anlægget.

- Målet med renoveringen er at indvinde mere gas for 

hver kubikmeter biomasse, der tilføres anlægget, at udnytte 

gassen bedre til produktion af el og varme samt at reducere 

lugtgener fra anlægget, forklarer Jørgen Drejer Jeppesen.

Anlægget kan i dag behandle 150.000 kubikmeter bio-

masse om året, og ombygningen, der er delt i 3 faser, bety-

der, at kapaciteten kan udvides til 250.000 kubikmeter stort 

set inden for de eksisterende rammer.

Flere opgaver på vej
I Danmark har Xergi betingede kontrakter på i alt 156 mio. 

kr. på biogasprojekter, der vil blive gennemført, hvis myndig-

hedsgodkendelser mv. falder på plads. Selskabet har været 

billigst ved de seneste 4 EU-licitationer på nye anlæg i Dan-

mark. Internationalt er Xergi i gang med at bygge et anlæg i 

Tyskland, mens yderligere ét er på vej. Desuden er selskabet i 

gang med 5 anlæg, der bygges på licens i USA.

Xergi ejes ligeligt af Aktieselskabet Schou & Co og Hede-

selskabet.
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Hedens farverige 
historie og natur

”Det begyndte på Kongenshus” 

er årets julegave til venner og 

forretningsforbindelser  !

Juletilbud 
Bestil minimum 5 bøger til 

kun 199,- kr. pr. stk. 

Normalpris 249,- kr. pr. stk.

Hedens farverige historie og storslåede natur har gennem 

århundreder haft stor betydning for dansk samfund og kultur.

I bogen ”Det begyndte på Kongenshus” kan du møde hose-

kræmmeren, hedeopdyrkeren, kunstneren og meget andet 

godtfolk. På hver deres måde levede de i, kæmpede med og 

elskede de fascinerende vidder og den særprægede natur.

Bogen fortæller om Kongenshus’ brogede historie fra den-

gang kartoffeltyskerne koloniserede heden, over forsøg med 

avl af rener og til i dag, hvor stedet er et af Danmarks største 

sammenhængende hedearealer og danner rammen om en 

mindepark for hedens opdyrkere.

Bogen er rigt illustreret med historiske og nutidige fotos samt 

et bredt udvalg af det danske hedemaleris guldalder.

136 sider, illustreret i farver.

Prisen er incl. moms og excl. 

evt. forsendelse.

Tilbuddet gælder frem til 

31. december 2005.

Køb ved henvendelse til 

Hedeselskabet, Klostermarken 12, 

Postboks 91, 8800 Viborg, 

tlf. 87 28 10 00 eller på email 

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

www.kongenshus.dk 

Magasinpost
ID. nr. 15672

Afsender:

Hedeselskabet

Postboks 91

8800 Viborg
Returneres ved varig adresseændring
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