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Beslutningstagning i
asset mangement

Beslutningstagning - kernen for god asset management

Beslutningstagning er en vigtig del af asset management, der dækker
over en lang række beslutninger omkring nye anlægsinvesteringer,
reinvesteringer, drift og vedligehold. Disse beslutninger bliver truffet på
alle niveauer i organisationen, både på det strategiske, taktiske og
operationelle niveau. For at forblive en effektiv og konkurrencedygtig
organisation er det vigtigt, at man træffer de rigtige beslutninger, men
hvordan sikrer man dette?

På Asset Management Danmark Konference 2022 får du med en række
både overordnede og praktisk orienterede indlæg viden om, hvordan
man bør og ikke bør træffe beslutninger på det strategiske, taktiske og
operationelle niveau. Indlægsholdere fra ind- og udland deler deres
erfaringer med både gode og dårlige asset management beslutninger,
samt hvad de har lært heraf.

Dermed får du et stærkere udgangspunkt for din organisations og dit
eget videre arbejde med beslutningstagning. Målet for konferencen er
at give dig både overblik og praktisk viden i forhold til hvordan man
træffer værdiskabende beslutninger for sine aktiver.

Med venlig hilsen
 

John Buur Christiansen
Adm. direktør, BIOFOS

Bestyrelsesformand, Asset Management Danmark



Målgruppe for
konferencen

Konferencen er for dig som
arbejder med asset

management. Det kan være
som maskinmester, ingeniør,
økonom, medarbejder eller

leder, eller hvis du har
interesse eller behov for at

vide mere, om hvordan man
træffer gode asset

management beslutninger.

Talerliste
Mogens Lykketoft

Bestyrelsesformand
Energinet

Celso de Azevedo
Forfatter, Founder & CEO

ASSTETSMAN

Anders Vikkelsø
CEO 

NEXEL

Florian Günzler
Asset Management System- og

Risikokoordinator
Stromnetz Hamburg

Thomas Dezhkam Kristensen
Senior Director of Commercial 

Management
Norlys



Præsentation:
Beslutninger i implementeringen af asset management
Anders Vikkelsø
CEO
NEXEL

PROGRAM 29. SEPTEMBER 2022

09:00 Ankomst
Morgenmad & kaffe/te

10:00 Velkommen
Bestyrelsesformand John Buur Christiansen

10:55 Kort pause 

11:10

11:40 Præsentation:
Application of Financial and Risk Based Decision Making in
Asset Management
Florian Günzler
Asset Management System- og Risikokoordinator
Stromnetz Hamburg

12:10 Frokost

13:10 Præsentation:
Et kommercielt perspektiv på investeringer i ladeinfrastruktur
Thomas Dezhkam Kristensen
Senior Director of Commercial Management
Norlys

10:15 Keynote:
Beslutninger om samfundsændrende anlægsinvesteringer i
praksis
Mogens Lykketoft
Bestyrelsesformand
Energinet



13:50
Datadrevne beslutninger
Gamification - prøv et AM-spil
Værktøjer til beslutningstagning
Asset Management Danmark

Caférunde I

16:30 Bobler & netværk

15:20 Kort pause 

Opsamling på dagen
Bestyrelsesformand John Buur Christiansen

16:15

14:35 Caférunde II
Samme som ovenfor

17:00 Tak for i dag

PROGRAM 29. SEPTEMBER 2022

15:35 Keynote:
Stories of Asset Lifecycle Decision Making
Celso de Azevedo
Forfatter, founder & CEO
ASSETSMAN

Executive session
Forbeholdt for ledere i
organisationer med stort
medlemskab af Asset
Management Danmark



Danmark står overfor betydelige
samfundsændrende anlægsinvesteringer
for at efterleve klimalovens mål om at
reducere drivhusgasudledningerne med
70% i 2030 ift. 1990. Samtidig har krigen i
Ukraine sat et akut fokus på
forsyningssikkerhed af energi, som
kræver både hurtige og langsigtede
beslutninger. Som statsejet selskab med
ansvar for energibalance og transmission,
er Energinet en af de afgørende aktører
for mange af de beslutninger der skal
træffes om bl.a. energiøer, Baltic Pipe-
gasforbindelse og udbygning af
højspændingsnettet.

Energinets bestyrelsesformand Mogens
Lykketoft vil på konferencen tale om
hvordan samfundsændrende
anlægsinvesteringer træffes i praksis.
Han vil foruden sin nuværende stilling
som bestyrelsesformand, trække på sine
mange erfaringer fra en lang politisk
karriere som tidligere finansminister,
udenrigsminister og formand for
folketinget og FN's generalforsamling.

MOGENS LYKKETOFT
BESTYRELSESFORMAND
ENERGINET

KEYNOTES
BESLUTNINGSTAGNING I ASSET MANAGEMENT

Celso de Azevedo er anerkendt som
initiativtager til asset management i
Frankrig og en af de førende eksperter
indenfor feltet. Han er forfatter,
administrerende direktør og grund-
lægger af ASSETSMAN. Tilmed er han
professor på ingeniørskoler, grundlægger
af IFRAMI (French Institute of Industrial
and Infrastructure Asset Management),
formand for den franske
standardiseringskommission for asset
management ISO 55000 ved AFNOR,
medlem af GFMAM og fellow ved the
Institute of Asset Management. 

På Asset Management Danmark
Konferencen 2022 vil Celso de Azevedo
dele sine erfaringer med AM-
beslutninger, både i teori og praksis. Du
vil ikke gå glip af at høre en præsentation
fra en af verdens førende asset
management eksperter.

CELSO DE AZEVEDO
PH.D., CEO & FORFATTER
ASSETSMAN



Anders Vikkelsø er CEO i NEXEL og
Senior Vice President i den danske
energikoncern ANDEL. NEXEL er en
servicevirksomed i ANDEL-gruppen, der
leverer driftsydelser til elnetselskaberne
Cerius og Radius Elnet. Tjenesterne
omfatter asset management,
kundeservice, netdrift, vedligehold,
netovervågning, netkonstruktion,
intelligent målerdatastyring og ekstern
entrepenørstyring. Anders Vikkelsø har
tidligere, som øverste chef for driften af
Radius’ elanlæg været initiativtager og
ansvarlig for implementering af et
certificeret asset management system.

Anders Vikkelsø vil på konferencen
holde en præsentation, hvor han vil
fortælle om nogle af de beslutninger,
han er blevet mødt med i
implementeringen af asset
management i Cerius og Radius Elnet.

Florian Günzler er Ph.D i X-ray fysik fra
RWTH Aachen University og har udgivet
over 50 akademiske publikationer
indenfor asset management, herunder
statistiske sandsynligheds-, beslutnings-
eller procesmodeller.
Han arbejder for den lokale
elnetoperatør i Hamborg, Tyskland, hvor
han koordinerer ledelsessystemet til at
administrere aktiverne. Til dette udvikler
og forbedrer han de anvendte metoder
og værktøjer, ved at kombinere
finansielle og risikobaserede aspekter af
beslutningsprocessen i asset
management.

På årets konference om
beslutningstagning i asset management,
vil Florian Günzler præsentere hans
erfaring med beslutningsprocesser fra
hans mange år i erhvervslivet såvel som
akademiker.

ANDERS VIKKELSØ
CEO / SENIOR VICE PRESIDENT
NEXEL / ANDEL

FLORIAN GÜNZLER
PH.D & ASSET MANAGEMENT SYSTEM-
OG RISIKOKOORDINATOR
STROMNETZ HAMBURG

PRÆSENTATIONER
BESLUTNINGSTAGNING I ASSET MANAGEMENT



Thomas Dezhkam Kristensen er
uddannet Can.merc i Organization and
Strategy fra Aalborg Universitet. Han
har en fortid som konsulent og er
tidligere Head of Business Integration
hos Eniig Energy. I dag arbejder han
som Senior Director i Norlys hvor han
bl.a er ansvarlig for produktudvikling,
forretningsudvikling og processer.
Norlys forsyner mere end 1 million
adresser og kæmper for den grønne
omstilling.

Norlys vil i løbet af de næste tre år
investere massivt i ladeinfrastruktur til
den nye elbil revolution, og der skal i
den forbindelse tages en lang række
beslutninger i forbindelse med
udbyggelsen af infrastrukturen, og
Thomas vil i den forbindelse dele sine
erfaringer med beslutningstagning om
investeringer i offentlig
ladeinfrastruktur.

PRÆSENTATIONER
BESLUTNINGSTAGNING I ASSET MANAGEMENT

THOMAS DEZHKAM
KRISTENSEN
SENIOR DIRECTOR OF COMMERCIAL
MANAGEMENT
NORLYS



CAFÉER
BESLUTNINGSTAGNING I ASSET MANAGEMENT

VÆRKTØJER TIL
BESLUTNINGSTAGNING
METTE SCHIOLBORG & LISE TARP-
JOHANSEN, HOFOR

HOFOR implementerer en
beslutningsproces, der understøtter,
hvordan HOFOR kommer fra et
behov til gevinstrealisering for
enhver type beslutning. Dette
betyder nyt lys på både governance,
kompetencer, roller & ansvar,
processer, værktøjer og arbejdsform
- alt sammen for at sikre, at
beslutninger i HOFOR er
værdiskabende, prioriterede og
gennemsigtige - og at vi kender
konsekvenserne af vores fra- og
tilvalg. På denne café Mette
Schiolborg og Lise Tarp-Johansen
gennemgå processer, værktøjer og
eksempler på brugen, samt stå til
rådighed for spørgsmål.

Brugen af spil som en integreret del
af træning og uddannelse er
dokumenteret effektivt. På denne
café kan du afprøve en komprimeret
version af et Asset Management-spil
- som bl.a. har til formål at øge
medarbejdernes AM-viden og at
skabe et fælles AM-sprog - og vinde
den "store AM-gevinst!

GAMIFICATION -
PRØV ET AM-SPIL
NIELS KNUDSEN & JØRN ERIC SHADE
IMPLEMENT

På Asset Management Danmarks
café kan du få muligheden for at
komme endnu tættere på
foreningen og høre om nogle af
vores forskellige aktiviteter, visioner
og mål. Du kan høre meget mere om
hvad foreningen kan gøre for dig og
hvordan du får maksimal værdi ud af
dit eksisterende eller potentielle
medlemskab.

Udover Henrik Eriksen og Jeppe
Zeeberg fra Asset Management
Danmarks sekretariat, vil der
yderligere være repræsentanter fra
arbejdsgrupperne "Datasystemer &
Modeller" og "Uddannelse".

ASSET MANAGEMENT
DANMARK
JEPPE ZEEBERG & HENRIK ERIKSEN
ASSET MANAGEMENT DANMARK

DATADREVNE
BESLUTNINGER

På denne café vil Florian Günzler gå
endnu mere i dybden med nogle af
de emner, han berørte under sin
præsentation. Du vil få muligheden
for at høre meget mere om hvordan
han arbejder med statistiske
sandsynligheds-, beslutnings- og
procesmodeller, ud fra en både
akademisk og praktisk baggrund. 

FLORIAN GÜNZLER
STROMNETS HAMBURG 



EXECUTIVE SESSION
BESLUTNINGSTAGNING I ASSET MANAGEMENT

På dette års konference afprøver vi et helt nyt koncept, hvor vi samler ledere fra
vores medlemsorganisationer (kun store virksomheder) til et eksklusivt
arrangement. På denne executive session får du som leder muligheden for at
deltage i et forum med ligesindede, hvor god ledelsesskik og praksis kan blive
diskuteret i øjenhøjde. Du vil få muligheden for at netværke og få inspiration fra
andre asset management ledere, der måske står eller har stået overfor nogle af
de samme problemstillinger, du kæmper med. 

Asset Management Danmark bygger platformen for en sund dialog og sparring på
ledelsesniveau mellem konferencens gæster og to af vores indlægsholdere, der vil
lægge op til diskussion af relevante emner indenfor beslutningstagning i asset
management. De to indlægsholdere som man kan møde på årets executive
session, er Celso de Azevedo og Anders Vikkelsø.

Executive session kører sideløbende med de øvrige caféer og varer cirka 1,5 time
inkl. pauser. Man kan derfor ikke deltage i både caféer og executive session. Kun
én person fra en medlemsorganisation med stort medlemskab kan deltage i
denne executive session. Tilmelding sker ved henvendelse til sekretariatet på
post@amdanmark.org.



PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Afholdelsesdato og -sted
Konferencen Beslutningstagning i Asset Management afholdes
torsdag den 29. september 2022 fra klokken 10-17 på
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Aftenarrangement den 28. september
Onsdag den 28. september afholdes et aftenarrangement for
et begrænset antal deltagere. Arrangementet inkluderer et
indlæg af Jens Balle, ekspert i adfærdsdesign og
beslutningsprocesser, middag og overnatning på Hindsgavl
Slot. Ankomst er klokken 17.30.

Pris
Medlemmer af Asset Management Danmark: kr. 3.500,-
Ikke-medlemmer af Asset Management Danmark:  kr. 4.000,-
Medlem af the Institute of Asset Management: kr. 3.500,-

Aftenarrangement d. 28. september (tilkøb):  kr. 1.750,-

Alle priser er eksl. moms.
Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og
kage, samt adgang til konferencens præsentationer.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig konferencen på
www.assetmanagementdanmark.org, eller du kan kontakte
sekretariatet på post@amdanmark.org.



www.assetmanagementdanmark.org


