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VIRTUELT NETVÆRKSMØDE: 

AM ORGANISATION OG IMPLEMENTERING 

Formålet med netværksmødet er at udveksle danske erfaringer med at indføre og udvikle et 

asset management ledelsessystem i organisationen. Deltagerne får inspiration og adgang til de 

seneste erfaringer gennem præsentationer af flere af landets førende organisationer på 

området. Vi deler viden om hvordan asset management ledelsessystem kan indføres fra den 

første start, og hvordan et fuldt implementeret system kan videreudvikles med organisationen.  

AGENDA 

Tid Præsentation Person 

10.00 Velkomst til mødet, program for dagen Bjarne Jørgensen 
(bestyrelsesmedlem) 

10.15 

 

Nyt fra foreningen 
- Status og arbejdsgrupper 
- Kommende aktiviteter 

John Buur Christiansen 
(formand) 

10.30 

 

Hvad er den gode vej til at indføre asset management 
helt fra den første start? Erfaringer med at udvikle 
organisation både set inde- og udefra.  

Christian Schmidt 
Berthelsen (KPMG) 

11.00 

 

Hvordan kan to veje til at opnå certificering efter ISO 
55001 forenes og videreudvikles efter en fusion af to 
el-netselskaber? 

Anders Hertz Ørsted 
(Cerius / Radius) 

11.30 Hvad er det næste vi vil med AM i min organisation? 
Debat i mindre Teams-grupper 

Faciliteres af 
sekretariatet 

12.15 Frokost  

13.00 Hvordan indfører implementerer vi asset management 
i en multiforsyningsvirksomhed? 

Lise Tarp-Johansen og 
Maria Tonell (HOFOR) 

13.30 Hvordan udvikler vi vores asset management i en 
lufthavn med massiv vækst og pludselig stilstand? 

Claus Hincke 
(CPH) 

14.00 Afrunding og virtuelt netværk 

- Tanker over dagen 

Bjarne Jørgensen 

14.30 Tak for i dag  
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KORT BESKRIVELSE AF PRÆSENTATIONSVIRKSOMHEDERNE 

KPMG 

Som et af de førende konsulenthuse i Danmark, har KPMG erfaring med at implementere asset 

management i en lang række større organisationer. Med øje for både de økonomiske såvel som 

operationelle risici igennem hele processen rådgiver de deres kunder omkring, udviklingen af 

asset management i en organisation, både inde- og udefra. 

CERIUS / RADIUS 

Med over 1,4 millioner netkunder har Cerius og Radius ansvaret for over 1/3 af det danske 

elforbrug. Derfor er det også en stor opgave at fusionere disse to organisationer, der nu drives 

som et fælles distributionsområde. Som en af mange integrationsprojekter er de to selskaber i 

gang med at harmonisere deres veje til en fælles ISO55000 certificering. 

Ambitionen er, at ’en plus en bliver til fire’. Og det kan kun lade sig gøre, hvis det bedste fra AM-

systemerne i Cerius, Radius og “alle verdener” kan koges sammen til noget bedre, end det 

nogen af selskaberne havde forinden. 

HOFOR 

HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed, med 1200 medarbejdere, der forsyner 

hovedstadsområdet med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og 

opfører vindmøller. HOFOR er samtidig en af de første forsyningsvirksomheder i Danmark der 

har arbejdet intensivt med asset management og har opbygget over 15 års erfaring.   

KØBENHAVNS LUFTHAVNE (CPH) 

Omkring 30 mio. passagerer besøger hvert år Københavns Lufthavne, hvilket kræver 

koordinering og aktivitetsstyring af højeste niveau. Københavns Lufthavne har igennem flere 

årtier bevist at de kan løfte denne opgave ved konstant at ligge i toppen over verdens bedste 

lufthavne. Den konstant høje kvalitet skal i fremtiden sikres ved at blandt andet at prioritere og 

implementerer asset management på tværs af organisationen.  

 


