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KONFERENCE – BEDRE UDBUD 
Vandhuset, Godhåbsvej 83, 8660 Skanderborg – d. 3. december 2019 

 

Ved denne konference sættes der fokus på bedre udbud i vandsektoren. Kom og bliv inspireret af bl.a.  
nye udbudsformer og -processer og hør om, hvordan udbud kan bruges til at nå strategiske dagsordner, og 
hvordan vi udnytter udbudsreglerne bedst i praksis. 
Konferencen er en god blanding af erfaringer fra både leverandører, vandselskaber, jurister og rådgivere, samt 
inspiration fra nogle af de nyeste analyser og vejledninger på området 
 
Konferencen er indholdsmæssigt udarbejdet i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører. 
 

TID PROGRAM FORMIDDAG 

09.30 Ankomst og formiddagssnack 

10.00 Velkommen v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA  

10.10 Danmarks bedste udbud 

Udbudsforretning via værdiskabende forhandlinger i udbudsprocessen med gevinst for alle 
parter, baseret på principperne i SMARTnership og NegoEconomics.  

Hør om udbudsmetoden, der medførte, at BlueKolding vandt prisen for Danmarks bedste 
udbud. v. direktør Per Holm, BlueKolding 

10.35 Strategisk ledelse og udbud 

Hvordan kan udbud være et vigtigt strategisk håndtag i ledelsen af vandselskabet.  

SK-forsyning har gjort en række interessante erfaringer med meget forskellige typer af udbud. 

v. anlægschef Torben Kofoed, SK-Forsyning 

11.00 Kort pause - Fyld kaffekoppen  

11.15 Brug af udbud til at nå strategiske dagsordner 

Hvordan kan udbud bruges til at forfølge virksomhedens strategiske dagsordener? Hvordan 
kan vi eksempelvis indarbejde innovation og udvikling, verdensmål og arbejdsforhold i vores 
udbud? Hvilke muligheder tilbyder de forskellige udbudsformer? Hvad er vigtigt hos udbyder 
udover de snævre (udbuds-)tekniske kompetencer, når man gennemfører strategisk 
funderede udbud? 
v. direktør Martin Haaning, RAMBØLL. 

11.45 Bedre udbud - Brug ressourcerne rigtigt 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har skarpt fokus på udbud. Styrelsen har det seneste år 
udarbejdet en række analyser samt nye vejledninger. Oplægget vil særligt fokusere på, 
hvordan transaktionsomkostningerne kan nedbringes ved at udnytte mulighederne i 
udbudsloven. Hør om de nye indsigter og bliv inspireret til at lave bedre udbud. 

v. chefkonsulent Britt Grønne og souschef i analyseteam Gyrithe Høeg, Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen 

12.15 Frokost til kl. 13.10                                          Se eftermiddagens program på næste side. 
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TID PROGRAM EFTERMIDDAG 

13.10 Oplæg til cases og break-out session v. Kristian Friis 

13.20 TCO i praksis  

TCO er meget mere end blot en indkøbspris. Det er en totaløkonomisk beregning, der gavner 
miljø og bundlinjen. SamAqua har udarbejdet flere TCO-modeller med god erfaring og deler 
på konferencen ud af modeller og viden.  
v. projektleder Anton Wilkens, SamAqua  

13.35 Betydningen af TCO i forhold til værdi, miljø og fremtid 

Hvordan udnytter vi bedst TCO vejledningen til at sikre en bæredygtig dansk vandforsyning? 
v. markedschef Tommy Porsmose, AVK  

13.50 Fælles udbud eller enkle udbud? 

Hvordan vælger du udbudstype og udformer udbudsmateriale? Hvilken betydning har 
størrelsen på dit udbud i forhold til markedet, der bydes ind i, lokal samfundet samt pris og 
kvalitet. Erfaringer med udbud fra GEV.  
v. projektingeniør Susanne Solberg, GEV 

14.05 Evaluering af udbud med stor gennemsigtighed  

Ved ændringen af udbudsloven pr. 1. juli er større gennemsigtighed ved evaluering blevet 
endnu vigtigere. Hillerød Forsyning benytter sig af en prismodel til afgørelse af konkurrencen 
mellem pris og kvalitet, som giver fuld gennemsigtighed allerede ved udbuddets annoncering. 
Hillerød Forsyning har fra 2013 og indtil nu benyttet denne model til både  tjenesteydelser, 
vareudbud og entrepriseopgaver og har endnu ikke modtaget klager over eller spørgsmål til 
modellen. 
v. projektleder Preben Boock, Hillerød Forsyning 

14.20 Break-out session og netværk  

Netværk med oplægsholdere og deltagere. Kaffe og kage 

14.50 ”Hvad er det, FRI hører derude?”   

Generelle erfaringer med vandselskabernes udbud af rådgivning. Hvad er godt, og hvor er 
der plads til forbedringer? Udnytter vandselskaberne de muligheder, som udbudsreglerne 
giver, herunder rammeaftaler kontra direkte indkøb? Fravigelser fra ABR? 

v. juridisk konsulent Lene Ravnholt, NIRAS A/S, tidl. medlem af FRIs aftaleudvalg 

15.20 Fleksible udbud: 5 gode råd 

”Alle taler om det, men ingen gør det”. Sådan kunne første strofe i en sang om fleksible 
udbud lyde. Men er det virkelig så svært at lave fleksible udbud – og hvorfor/hvorfor ikke? 
Dette oplæg giver et kort overblik over mulighederne for at få mere fleksibilitet i udbud – og 
giver 5 gode råd til forberedelsen og gennemførelsen af fleksible udbud.  

v. advokat Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN  

15.50 Afrunding og opfølgning – Og tak for i dag  

16.00 Fyraftensøl og drøftelser om fremadrettet samarbejde/netværk om udbud v. Kristian Friis, 

DANVA 

MÅLGRUPPE: Vandselskaber, rådgivere og leverandører.   PRIS: 2350 kr 


