
Informationsmøde om strategiske 
partnerskaber

Vedligeholdelse- og 
energioptimeringspartnerskaber på kommunens 

ejendomme

15. & 16. marts 2022

Farum ParkFuresøbadBørnehuset Vingesus Hareskov Skole

Farum Svømmehal Farum Arena

Hareskov Børnehus

Furesø Rådhus



Dagsorden

1. Velkomst v. Furesø

2. Hvad er strategiske partnerskaber og hvorfor? v. Furesø

3. Omfang og opgaveindhold i partnerskaberne v. Furesø

4. Økonomi i partnerskaberne v. Furesø

5. Hvilke kompetencer vil indgå i partnerskaberne? v. NIRAS

6. Udbudsprocessen og tidsplanen v. NIRAS

7. Hvordan kommer man som håndværker i betragtning til 
partnerskaberne? v. NIRAS

8. Markedsdialog v. NIRAS

9. Afslutning og tak for i dag v. Furesø



Strategiske Partnerskaber



Hvad er strategiske partnerskaber?



Hvorfor strategiske partnerskaber?

• Vi skal effektivisere brugen af penge og spare som resten af organisationen. 
Og vi vil gennem yderligere systematisering af opgaver og processer have 
mere for vores penge.

• Vi vil forebygge yderligere fremfor akut/afhjælpende løsninger ud fra et kort 
og langsigtet perspektiv på 4-6 år.

• Vi vil fastholde dygtige, kvalitetsorienterede håndværkere og øge deres 
ejerskab og proaktive til gang til vores ejendomme i kommunen.

• Vi vil udfører endnu bedre løsninger for vores brugere/kunder, når vi er i 
fællesskab med rådgiver/håndværkerpartnere.



Hvad er strategiske partnerskaber?

• I et vedligeholdelses- og energioptimeringspartnerskab indgår  
parterne en aftale der bygger på fælles målsætninger for 
samarbejdet og opgaveløsningen, herunder proces- og 
kompetenceoptimering ved udførelse af drift, energi-, 
vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på kommunens ejendomme. 

• Der vil være stor vægt på dialog, åbenhed og tillid i samarbejdet. 

• Fælles målsætninger for drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt 
energiopgaver kan f.eks. omfatte brugertilfredshed, faglige mål, 
metodeudvikling, økonomiske mål, servicemål m.v.

• Innovative fokusområder kan indgå i partnerskaberne, f.eks. 
omkring  bæredygtighed – Energi – Intelligente bygninger – Indkøb -
Facilities Management m.v.



CO2 reduktion og bæredygtighed

CO2-udledningen fra Furesø Kommune som virksomhed i 2018 var 6.342  tons årligt

Med investeringer og optimeringer på kommunens ejendomme i 2019-2021 blev udledningen reduceret med ca. 

270 tons i 2019,         455 tons i 2020 ,      100 tons i 2021 

Forventet CO2 udledning efter 2021 5.517 tons

378 tons forventes CO2 udledningen reduceret med i 2022

Varmeforbruget på Åkanden for de sidste par år.

Lodret Jordvarmeanlæg gik i fuld drift i juni 2021, som 
erstatning for gasfyr. 

Furesø har bygget et Verdensmålshus til DGNB Guld  på Kirke Værløsevej som huser et botilbud.

Et træhus fra yderst til inderst, som opvarmes udelukkende med energibesparende varmepumper og 

med solceller på taget. Regnvand opsamles og genanvendes til toiletskyl og neden under alle fliser 

bruger vi genbrugsgrus. 

Botilbud Søndersø har også indgået i et forskningsprojekt med DBI, 
hvor der forskes i nye bæredygtige brandløsninger til byggeriet. Her er 
der lavet brandtests af en loftskonstruktion med løs træfiberisolering, 

som efter et meget positivt resultat også er indbygget i huset

Vandret og lodret jordvarme



Omfang og opgaveindhold 

• Furesø kommune har i alt ca. 190 ejendomme fordelt på ca. 241.000 
m2.

• Der lægges op til at udbyde 2 strategiske partnerskaber som 
f.eks. opdeles i hvert sit geografiske område. 

• Der lægges op til en aftalevarighed på 4 år for hvert partnerskab.

• Opgaver der vil indgå i partnerskaberne er:

• Akut og afhjælpende vedligeholdelsesopgaver

• Forebyggende og planlagte vedligeholdsopgaver

• Genoprettende vedligeholdsopgaver -og projekter 

• Energioptimeringsprojekter, herunder alternative energiformer

• Evt. serviceaftaler på tekniske anlæg?

Forebyggende 
og planlagte 
vedligeholds-

opgaver

Akut og 
afhjælpende 
vedligehold

Genopretnings
- og energi-
optimerings 
projekter



Midler som er i spil til partnerskaberne

• Vedligehold (Drift) ca. 28,5 mio.

• Genopretning (Anlæg) 17,75 mio.

• Energimidler (Anlæg) 22,5 mio.

• I alt årligt 68,75 mio.

• Ikke alle ejendomme kan være med f.eks. plejehjemmene 
Svanepunktet og Lillevang skal ikke være med – og vi skal have en 
vurdering af alle ejendommene og hvilke ejendomme der skal indgå 
i partnerskaberne.

• Det er ikke alle opgaver kan indgå i vedligeholdelsespartnerskaberne 
– så der skal fortsat være midler udenfor vedligeholdelses-
partnerskaberne til disse opgaver.

Syvstjerneskolen



Økonomi i partnerskaberne

Forventet årligt budget (2023) til bygningsvedligeholdelse og drift:

• Vedligehold (Drift) ca. 28,5 mio.

• Genopretning (Anlæg) 17,75 mio.

• Energimidler (Anlæg) 22,5 mio.

• I alt årligt 68,75 mio. (forventet)

• Forventet (men ikke lagt fast) økonomisk potentiale pr. aftale er ca. 26,5 
mio. kr./år.

Pulje Partnerskab 1 Partnerskab 2 Rest til andre 
opgaver

Vedligehold 10 mio. kr. 10 mio. kr. 8,50 mio. kr.

Genopretning 7,5 mio. kr. 7,5 mio. kr. 2,75 mio. kr.

Energi 9 mio. kr. 9 mio. kr. 4,5 mio. kr.

I alt 1 år 26,5 mio. kr. 26,5 mio. kr. 15,7 mio. kr.

I alt 4 år 106 mio. kr. 106 mio. kr. 63 mio. kr.



Kompetencer i partnerskabet 

• Strategiske partnerskaber er en forholdsvis ny aftale- og 
samarbejdsform i byggeriet, hvor en bygherre udbyder en portefølje 
af kommende opgaver over en årrække i en samlet pakke til den 
strategiske partner – med andre ord et ”leveranceteam”.

• Et leveranceteam vil typisk være en sammenslutning af forskellige 
virksomheder med forskellige kompetencer der i samarbejde med 
kommunen prioriterer, planlægger og udfører de opgaver som er 
omfattet af partnerskabet. 

• Det juridiske grundlag for en partnerskabsaftale mellem kommunen 
og den strategiske partner vil være baseret på en rammeaftale, 
hvor kontraktholder for hele leveranceteamet f.eks. kan være en 
entreprenørvirksomhed, en virksomhed med planlægning-
kompetencer eller en partnerskabsudvikler..
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Kompetencer i partnerskabet 

Håndværker-fag:

• Brolægger/anlægs
gartner

• Kloak

• Murer

• Tømrer/snedker

• Blikkenslager

• Maler

• Glarmester/glas

• Tag

• VVS

• Ventilation

• El

• ?

Aftalepart:

• Entreprenør-
virksomhed ?

• Planlægnings-
virksomhed/ 
rådgiver ?

• Partnerskabs-
udvikler ?

Rådgivere:

• Arkitekt ?

• Ingeniør ?

• Energirådgiver ?



Udbudsproces og tidsplan
Jan-Juli 2022 Aug-Dec 2022 Jan-Juni 2023

EU-udbud juli-december 2022

• Forventet 2 aftaler/partnerskaber

• 4 årig rammeaftale

• ”Åben” prækvalifikation august-september 2022

• Valg af 3-5 partnere til budrude september 2022

• Udbud med forhandling oktober-december 2022

• Valg af strategisk partner ultimo 2022

Idriftsætning af kontrakten forventet pr. 1 jan. 2023

• Implementering i opstartsperioden (første 3-6 måneder).

• Workshops og samarbejdsaftaler udarbejdes for organisering, 
kommunikation, processer, beslutninger  m.v. mellem parterne.



Udbudsproces

Udbud 
off.

Prækval. 
periode

Frist for 
prækval.

Udvælgelse til 
budrunde

Tilbuds-
periode

Spørgsmål
/svar

Indledende 
tilbud

Dialog & 
forhandling

Endeligt 
tilbud

Tildeling af 
kontrakt

Forventet 
1. Jan. 2023

Forventet 
Aug/sep. 2022



Hvordan kommer man som mindre håndværker 
i betragtning til partnerskaberne?

• Der opfordres til at indgå dialog med andre håndværkere ift. evt. 
samarbejde – flere indenfor samme fag kan gå sammen for at få 
”muskler” nok til at opfylde de krav der stilles til økonomisk og 
teknisk formåen

• Motivation for samarbejde? En mulighed for mindre virksomheder 
at gå sammen med andre og derigennem udvikle virksomheden ift. 
f.eks. innovation og nye samarbejdsformer. 

• Hvad betyder ”økonomisk formåen”? Krav til virksomhedens økonomi, 
eksempelvis:

• Krav til årlig omsætning

• Krav til egenkapital

• Krav til soliditetsgrad



Hvordan kommer man som mindre 
håndværker i betragtning til 
partnerskaberne?

• Hvad betyder ”teknisk formåen”? Krav til virksomhedens faglige 
kunnen og/eller erfaringer, eksempelvis:

• En liste over referencer på de bygge- og anlægsarbejder, der er 
udført inden for de seneste 5 år af sammenlignelige ydelser

• Angivelse af de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer 
hos tjenesteyderen eller entreprenøren eller virksomhedens 
ledende medarbejdere, når disse ikke evalueres som et kriterium 
for tildeling.

• En erklæring om, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr 
tjenesteyderen eller entreprenøren disponerer over til opfyldelse 
af kontrakten.



Hvordan kommer man som mindre håndværker 
i betragtning til partnerskaberne?

• Sammenslutning – et aftalebaseret samarbejde mellem to eller flere 
virksomheder, der ikke kan stilles krav til retlig form af.

• En specifik form for sammenslutning er et konsortium, hvor formålet 
er at afgive tilbud på en offentlig kontrakt.



Kort omkring proces og praktik

• ”Papirarbejde” ifm. ansøgning om prækvalifikation

 Der skal udfyldes en elektronisk formular (ESPD-dokument), der 
ligger som en del af udbudspakken

 Udfyldelse af konsortieerklæring eller rådighedserklæring, der ligger 
som en del af udbudspakken

 Strategiske partner samler trådene til afleveringen af ansøgningen 
om prækvalifikation, der er én ansøgning

• Proces – hvordan gør man helt lavpraktisk?

 Udfyldelse af de elektroniske formularer for hver af deltagerne

 Samlede opfyldelse af kravene for alle deltagere i 
sammenslutningen, der vurderes



• Vi er en mindre lokal håndværksvirksomhed der gerne vil være med i 
partnerskaberne – hvordan kommer vi i betragtning? Svar: Gå 
sammen med andre i et samarbejde

• Hvordan finder man ud af hvornår udbuddet bliver offentliggjort og 
hvor kan finde udbudsmaterialet? Svar: Når udbudsmaterialet er 
offentliggjort på udbudsportalen Byggeweb, kan tilbudsgivere tilmelde 
sig platformen og tilgå materialet derigennem. Der vil tillige blive 
givet meddelelse via www.comdia.com når udbudsmaterialet 
offentliggøres

• Hvis vi og en anden håndværkvirksomhed gerne vil gå sammen om 
opgaven, hvad skal vi så gøre? Svar: Gennemgå kravene i 
udbudsmaterialet og husk at udfylde en elektronisk (ESPD) formular 
for hver virksomhed.

Opsummering. Typiske spørgsmål og 
svar

http://www.comdia.com/


• Kan man være underleverandør og hvordan bliver man det?      
Svar: Det kan man godt. Man indgår samarbejde med en 
hovedleverandør, der udfylder formularen mv. Baseres dele af 
formåen på underleverandøren skal denne dog selv udfylde 
formularen

• Vi er i tvivl om hvilke papirer/formularer der skal udfyldes ifm. 
prækvalifikationen? Hvad gør vi?

• Læs udbudsmaterialet

• Stil spørgsmål til kommunen hvis I er i tvivl

• Hvordan finder vi ud af hvilke krav man skal opfylde for at komme i 
betragtning til prækvalifikation?

• Det vil stå som et punkt under ”Prækvalifikation” i udbudsbeting-
elserne som oplister kravene

• Stil spørgsmål til kommunen hvis I er i tvivl

Opsummering. Typiske spørgsmål og 
svar



Dialog med markedet

• Kommunen opfordrer interesserede virksomheder til markedsdialog

• Formål med dialogmøder er at blive klogere på markedets modenhed 
af partnerskaber og hvilke anskaffelser, der skal være en del af 
udbuddet

• Forventet dialog med 4-6 forskellige aktører i løbet af marts/april.

• Udvælgelsen af aktører til markedsdialog sker ud fra en tanke om at 
finde et repræsentativt udsnit, hvilket omfatter store og små aktører

Processen:

• Dagsorden udsendes på forhånd, således alle kan forberede sig og 
der spørges om det samme til møderne

• Der tages referater, der ikke offentliggøres men alene anvendes i det 
videre arbejde med udfærdigelsen af udbuddet



Mere viden

Yderligere information om strategiske partnerskaber, dialog i 
udbudsprocessen samt udbud med forhandling kan findes i værdibyg`s 
hjemmeside: www.vaerdibyg.dk

http://www.vaerdibyg.dk/


Sidste spørgsmål ? – og tak for nu

Ønskes en markedsdialog så kontakt:

Erik Justesen Mail: eju1@furesoe.dk

Slides fra dette møde samt svar på evt. spørgsmål lægges ud kommunens 
hjemmeside: https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-furesoe-kommune

https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-furesoe-kommune

