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Perspektiv fra toppen
Regnskabsåret 2016/17 har af mange årsager været et spændende år for EnviDan. Først og fremmest fordi vi også i år har
været så privilegerede at få lov til at hjælpe mere end 600
kunder med værdiskabende løsninger baseret på vores ekspertviden, men også vores indtog på det norske marked, opkøbet
af AquaP Teknikkonsulter i Sverige og en lang række tiltag, der
skal forberede EnviDan til fremtiden, har bidraget til at gøre det
forgangne regnskabsår til et ekstraordinært spændende år.
At det samtidigt med alle disse aktiviteter er lykkes os, for første
gang i vores historie, at nå over 220 mio. kr. i omsætning, endda
med en overskudsgrad på over 8%, synes jeg er ret godt gået af
vores medarbejdere, der igen i år har ydet en helt utrolig dedikeret indsats.
I skrivende stund har vi rundet 225 medarbejdere, der alle som
en brænder for at løse spændende og værdiskabende opgaver
for vores kunder. EnviDans mission er nemlig, at vi vil gøre en
positiv forskel for samfund, kunder og medarbejdere, og det
synes jeg i al beskedenhed faktisk godt, jeg tør sige, at vi gør.
Hver dag.
Når du om lidt har læst dette hæfte, håber jeg også, du vil finde,
at EnviDans medarbejdere er noget lidt ud over det sædvanlige,
og at vores projekter gør en forskel – på den positive måde.
Skulle du være i tvivl, er du altid velkommen til at kigge inden for
på et af vores 11 kontorer, så du ved selvsyn kan konstatere, at
der er noget om snakken, når vi påstår, at vi ikke er (helt) som de
andre!
God læselyst.

Morten Fjerbæk - Adm. Direktør
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I EnviDan har vi en ambition om at vækste med det skandinaviske marked som omdrejningspunktet. Vi har i det forgangne år derfor
investeret betydelige ressourcer og midler i denne vækststrategi, hvilket blandt andet omfatter:
•
•
•

Opkøb og integration af virksomheder i fokusmarkederne Norge og Sverige.
Opstart af nye forretningsområder inden for bl.a. Natur & Vandløb samt Fjernvarme.
Revision af organisationsstruktur, så den understøtter vækststrategien.

Ovenstående er strategiske tiltag, som forventes at bidrage positivt til udviklingen i omsætningen og indtjeningen i årene fremover.
Investeringerne har dog også betydet, at vores resultater for 2016/17 ikke helt har stået mål med vores forventninger, og vi har
derfor i vores regnskab valgt at betegne årets økonomiske resultat som mindre tilfredsstillende.
I 2017/18 påregnes det, at vores investeringer begynder at bære frugt. Vi regner derfor med en positiv udvikling i aktivitetsniveauet i
hele forretningen, hvor såvel omsætning som indtjening forventes at blive øget.
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2014-15

2015-16

2016-17

Omsætning - Mio. DKK

185,5

197,1

221,1

Resultat før skat - Mio. DKK

15,4

16,6

16,6

Overskudsgrad

7,8%

8,6%

8,0%
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EnviDan er
certificeret
efter ISO

9001
14001
og
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Miljøledelse
”

Vi har sat ekstra fokus på miljøledelsen i EnviDan. Som ny miljøkoordinator er det
min opgave at sætte handlinger bag vores visioner. EnviDan er en miljøvirksomhed,
og vores største bidrag til et godt miljø sker, når vi løser opgaver sammen med vores
kunder.

Derfor er det vores mål, at miljøledelsen skal være med til at kvalificere vores projekter
i forhold til miljøpåvirkningen, og give øget værdi i de løsninger, vi leverer til vores kunder.
Vi er i gang med at udvikle et dialogværktøj, som kan implementeres i starten af alle
vores projekter, og som kan sikre, at vi får stillet de rigtige spørgsmål i den tidlige fase.
Vores kunder er jo også ISO14001 og ISO 9001 certificerede, og med dialogværktøjet
sikrer vi, at vi taler samme sprog. Langt de fleste af vores kunder har allerede i dag
miljøledelse som en del af deres projekter, men vi vil gerne sætte det i system, så vi
skaber en fælles referenceramme og samtidig kan dokumentere, hvilke overvejelser
vi har gjort.

”

Miljøkoordinator Stine Lundbøl Vestergaard

Vi har
tilsluttet os de

10

principper fra
UN Global Compact
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...og hvad har
vi så lavet?

Med specialister inden for avanceret spildevandsrensning, afløbsteknik, drikkevand, biogas og natur &
vandmiljø, kan vi tage hånd om hele vandets kredsløb og samtidig sikre en optimal energiudnyttelse på
såvel rense- som biogasanlægget med nogen af Danmarks skarpeste hoveder inden for biogassektoren.
Vi tænker tværfagligt, når vi planlægger og projekterer, men også når vi udvikler portalløsninger. Vores
softwareprodukter udspringer af konkrete behov hos vores kunder, og med flere og flere multiforsyninger
i Danmark bliver behovet for tværfaglige løsninger hele tiden større. Det er vi klar til, og en lang række af
vores løsninger går på tværs af forsyningsarter, for at give vores kunder optimale muligheder for at profitere
af de synergier, det giver at tænke tværfagligt.

610

Tværfaglighed

I EnviDan er vi specialister. Vores medarbejdere er eksperter inden for deres felt og har dybe faglige
kompetencer, som de dagligt bringer i spil, når vi udfører projekter for vores kunder. Vores store faglighed
er vores styrke, når vi bevæger os inden for vores fagområder, men det er, når vi arbejder tværfagligt, at vi
for alvor drager nytte af EnviDanernes store viden. Vi kender hinandens kompetencer i EnviDan og sætter
altid det team, som er bedst til den konkrete opgave.

kunder
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spændende projekter

2.877
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Fremtidens renseanlæg i Norge
De norske forsyninger MOVAR IKS og FREVAR KF har i fællesskab
et ønske om at få et kvalificeret overblik over de bedste teknologier og løsninger til fremtidens afløbssystem frem mod 2040.
EnviDan har derfor som rådgiver for de to forsyninger gennemført
en detaljeret BAT-analyse (Best Available Technology) og efterfølgende foreslået konkrete fornyelsesprojekter.
Projektet indeholder en gennemgang af de forventede fremtidige
krav til rensning af spildevand, energioptimering, bæredygtighed og andre faktorer. Derudover har vi i projektet udarbejdet et
BAT-katalog, med et samlet overblik over de bedst mulige løsninger, inklusiv en grundig analyse af hvert enkelt løsningsforslag.
Projektet fordrer den nyeste viden inden for avanceret spildevandsbehandling og EnviDans processpecialister har på baggrund
af de udførte analyser udarbejdet koncepter for de berørte renseanlæg med anbefalinger til en bæredygtig fremtidig renseanlægsopbygning. EnviDan udfører i 2017 et lignende projekt for BIOFOS
med udviklingen af en samlet udbygningsplan på renseanlægsområdet frem til 2025.

Nyt indløbsparti på Sjölunda Renseanlæg
Sjölunda Renseanlæg renser spildevandet for store dele af Malmø, Burlöv og dele af Lomma, Svedala og
Staffantorps kommuner, og området er i vækst. Så VA SYD forventer, at der bliver behov for øget kapacitet
på anlægget i fremtiden. Dette, kombineret med skrappere miljøkrav og et ønske om at optimere energiforbruget, er årsagen til etableringen af det nye indløbsparti.
For at sikre at anlægget fungerer under de store flowvariationer, som belaster anlægget, har EnviDan
Purenova AB som underrådgiver til AF Bygg Syd AB foretaget en række komplicerede hydrauliske beregninger. Sjölunda Renseanlæg er Malmøs største renseanlæg, og mængden af spildevand, som løber til
renseanlægget, varierer fra 400 liter i sekundet til op til 10.000 liter i sekundet. Det giver udfordringer i
forhold til at skabe et flow, der tilgodeser samtlige scenarier bedst muligt.
Løsningen er et avanceret pumpesystem, med en pumpestation med tre pumper, som leder vandet til
forrensning og sandfang. Udover de hydrauliske beregninger har EnviDan Purenova AB været bygherrerådgiverens koordinator i samarbejdet med maskinleverandørerne. Hele projektet er udført i partnering,
en samarbejdsform som EnviDan har stor og god erfaring med.

Separatkloakering af 750 ejendomme i kjellerup udført i partnering
Der er udviklet en blå-grøn strategi for Kjellerup, der skal forbedre de rekreative kvaliteter i byen, og samtidig gøre byen mere robust overfor klimaforandringer. I den forbindelse erstatter Silkeborg Forsyning fælleskloakken med separatkloak for ca. 750 ejendomme i den ældre del af Kjellerup
over en 6-årig periode. Projektet udføres i et partneringsamarbejde mellem Silkeborg Forsyning, Arkil og EnviDan, og projektet har givet rum til
at prøve ting af, som man ikke har kunnet teste i traditionelle projekter. Vi har for eksempel optimeret vores byggemøder, høstet gode ideer hos
hinanden, optimeret processen fra planlægning over projektering og til udførelse, lavet borgerinformation, samt udviklet en ny metode til kalkstabilisering i ledningsgrave.
Kalkstabilisering i ledningsgrave
Kalkstabilisering er en kendt metode i forbindelse med vejanlæg, men i Kjellerup anvendes kalkstabilisering i ledningsgrave med stor succes. Når
der graves ud til ledninger, kan lerholdigt jord være vanskelig at komprimere ved tilbagefyldning. Kalkstabiliseringen gør det muligt også at genanvende den lerholdige jord. I tilfyldningszonen udlægges råjorden i lag af op til 30 cm tykkelse. Efterfølgende tilsættes 1,5 % kalk, og jorden og kalken
homogeniseres. Så kan komprimeringen udføres som vanligt.
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Låsby
Kreativ klimasikring

I et tværfagligt samarbejde med vej- og asfaltfirmaet Colas
Danmark A/S samt gaderumsdesignere fra Schulze + Grassov
ApS har EnviDan udviklet det vandhåndterende vejsystem med
fokus på håndtering af både hverdags- og skybrudsregn på byens
overflader, dvs. vej- og stianlæg, parkeringsarealer og gårdrum.
Vejsystemet, også kaldet VANDVEJEN, er implementeret som en
del af den nye Låsby Søpark. Søparken er resultatet af et behov
for renovering og klimatilpasning af afløbssystemet, som endte
med et ambitiøst og helhedsorienteret vandprojekt, med det
formål at synliggøre og udnytte regnvandshåndteringen til at
gøre Låsby til en mere attraktiv by at være og bosætte sig i.
VANDVEJEN er anlagt på Byskellet i Låsby, hvor løsningen har
synliggjort et tidligere rørlagt vandløb, som nu løber i en åben
vandkanal langs det ene fortov. Her giver vandets bevægelse
og lyd vejens beboere og brugere en ny oplevelse af vandet og
vejen. Vejvandet håndteres i en æstetisk vandrende i midten
af vejens nye v-profil, der således styrer evt. skybrudsregn og
sikrer ejendommene på vejen.

701
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mm regn faldt der i gennemsnit i danmark
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værdiskabende
vandvejsprojekter

Middelfart
Æstetik byrumsskabelse
I Middelfart har Søndergade med nye vandkanaler og belægninger fået en helt ny og spændende identitet, hvor man kan
følge vandets vej. En ændring i vejens tværprofil sørger for, at
vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, mens
vandkanalerne placeret langs det nordlige fortov varierer i
karakter alt efter gadens brug.
Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret
cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med
stauder og høje græsser. EnviDan har stået for detailprojekt
og udbud i forbindelse med etablering af VANDVEJEN i Søndergade i Middelfart, og har efterfølgende varetaget byggeledelse og tilsyn.
Projektet i Middelfart er en del af Klimaby Middelfart og
Realdanias udviklingsindsats Klimaspring, som skal gøre
Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier og
skabe både bedre byer og grøn vækst. VANDVEJEN er derfor
udviklet sammen med blandt andet Middelfart Kommune
og Forsyning og har i høj grad taget udgangspunkt i vejens
brugere og beboere.
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enviPortalen

vi digitaliserer
miljøbranchen
brugere

5.442

EnviPortalen er platform for branchens digitale landskab og er særligt udviklet til forsyninger,
kommuner og entreprenører inden for miljøområdet.
Vores løsninger udvikles altid i et tæt samarbejde mellem vores kunder og vores fagspecialister i EnviDan og er et afbalanceret mix mellem skræddersyede løsninger og standardmoduler. Vi tilbyder fleksible løsninger til såvel det enkelte fagområde som på tværs af branchen.
EnviPortalen er en webbaseret løsning, der tilgås over internettet via PC, tablets, smartphones etc. Der er ingen installationer, alt er webbaseret, og du skal ikke holde en lang række
systemer kørende.
EnviPortalen hostes af et professionelt hostingcenter, hvilket er din garanti for en høj
oppetid samt konstant overvågning af sikkerheden.
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DRIFTANLÆG

LEDNINGSANLÆG
EnviTronic
EnviDrift
Keyzones

fakta

EnviTronic
EnviDrift
KeyZones Kildeplads

Kundeservice
EnviDrift
EnviTrix

34
44
82
109
302

Industrier
Programmer
Forsyninger
Entreprenører
Kommuner

Plan og projekt
Projektbank
EnviDrift
PlanIT

enviportalprodukter

samarbejdspartnere
EnviTrix
EnviMobile
EnviProjekt

Økonomi

EnviAktiv
EnviProjekt
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vi er ikke
som de andre
”Hos EnviDan er vi EnviDanere, og det betyder noget.
Det betyder, at den pionerånd, der dannede grundlag for opstarten
af EnviDan i 1995, stadig betegner vores virksomhed, selvom vi
i dag er 225 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge.”
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I EnviDan er vi enige om, at det at være EnviDaner er lidt unikt. Vi kalder det EnviDan-ånden. EnviDan-ånden udspringer af
en flad ledelsesstruktur og stor medarbejderindflydelse i alle hjørner af virksomheden. Vi når kun vores mål, hvis vi har glade
medarbejdere, og vores medarbejdertilfredshedsmålinger viser, at det har vi.
Vi gennemfører hvert andet år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i EnviDan.
De seneste resultater fra foråret 2017 viser, at arbejdsglæden i EnviDan scorer 79 ud af 100 point på EEI-indekset. Dette er et
rigtig godt resultat, som ligger langt over gennemsnittet i vores branche. Dét er vi meget stolte af, for det viser, at det ikke bare
er noget, vi siger, når vi fortæller, at vi er en unik arbejdsplads. Det er noget, vi er enige om i EnviDan.
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arbejdsglæde

79

(ud af 100)

point*

* GELX (Global Employee and Leadership Index) 0-100 point:
Repræsentativ måling af arbejdsglæde på det danske
arbejdsmarked.
Benchmark:
I EnviDan ligger vi i Top In Class på bl.a. arbejdsglæde, hvor
vi ligger 3 point over gennemsnittet på 76 point for de 25%
højeste scorende virksomheder i samme branche.
- og det er vi stolte af.

Hvor tilfreds er du alt ialt som medarbejder
i EnviDan: 81 point*
Jeg vil anbefale andre at søge
job hos EnviDan? 90 point*
18

loyalitet
point*
19
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45

nye envidanere

225

når vi alle er samlet
...og vi vokser stadig
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EnviDan gik i 2016/17 for alvor ud i Skandinavien, så vi nu ser
os selv som ikke blot en dansk, men i stedet en skandinavisk
virksomhed. Vi har en stærk position på det norske marked, hvor
over 230 norske kommuner anvender EnviDan Momentums
selvkostmodel, og samtidig har vi igangsat flere spændende
projekter inden for vand- og spildevandsområdet i Norge over
det seneste år. I Sverige løser EnviDan fortsat en række gode
projekter primært inden for renseanlægsområdet.
Men lige meget hvor vi løser projekter, gør vi det i fællesskab
og som én virksomhed. Vi arbejder i teams på tværs af kontorer
og landegrænser, fordi vi tror på, at vores kunder får den bedste
løsning, når vi lægger os i selen for at stille det bedste hold
- hver gang.
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(3 nye)

1 virksomhed
11
kontorer i
skandinavien
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nye svenskere
i Envidan
I sommeren 2017 blev vi i EnviDan enige med den svenske ingeniørvirksomhed AquaP Teknikkonsulter AB, om at fusionere AquaP og EnviDans svenske datterselskab EnviDan Purenova
AB, så de to fremadrettet sammen bliver en del af EnviDan under navnet EnviDan AB. Vi ser et
enormt stort potentiale i det svenske marked, der ligesom Danmark er meget langt fremme i
forhold til transport og avanceret rensning af spildevand, klimatilpasning etc. Med opkøbet af
AquaP har vi fundet en virksomhed, som ikke blot supplerer EnviDans kompetencer godt, men
også kulturelt passer godt ind i EnviDan.
Peter Magnusson, medstifter af Aqua P siger:
Vi har i flere år haft et ønske om at vækste og udvide vores ydelsespalette med nye
fagområder inden for vand- og spildevandssektoren. Samtidig ser vi med meget stor
interesse på de muligheder, som EnviDans portalløsninger kan give os, og vi ser derfor
fusionen med EnviDan Purenova AB som ideelt i forhold til at kunne tilbyde vores
kunder de bedste løsninger inden for vores felt.

”

”
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-Tanken- er EnviDans idébank, hvor ingen idéer er for store
eller små. Siden -Tanken- gik i luften i 2015, har rigtig mange
EnviDanere været inde og dele deres gode ideer med alle
kollegerne, og flere af idéerne er blevet til konkrete udviklingsprojekter eller løsninger hos vores kunder. Andre idéer
har ført til nye tiltag til gavn for medarbejderne i EnviDan.
Vi har stort fokus på, at de gode idèer, både de bløde og de
forretningsorienterede, bliver vurderet seriøst, og vores R&D
team er ansvarlig for at følge op på alle indkomne idéer og
hjælpe dem ud i livet. Men har du fået en god idé, får du også
lov til at løbe med den, hvis du kan og vil. Således foreslog
projektingeniør i afløbsafdeligen Gudmundur Andresson en
selvopløselig rensegris til vandledninger, og den løsning er
nu en realitet i et MUDP støttet projekt med Gudmundur
som projektleder.
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idéer blev lagt i

Liter

10.000

slush ice blev skubbet
gennem vandledningerne

Vi hælder slush-ice i vandledningerne

Efter granskning af mulighederne og eksisterende produkter på markedet har EnviDan sammen med Aarhus Vand, TREFOR Vand, Via University og MUDP testet den
nye metode, der kaldes Ice Pigging. Med Ice Pigging erstatter slush ice den traditionelle skylleproces og rensegris. Metoden er mere effektiv, sparer vand og er så
hurtig, at forbrugerne ikke forstyrres. Den is, som bruges, er faktisk helt almindeligt
dansk grundvand, som laves til is på stedet og tilsættes en smule salt for at holde
smeltetemperaturen nede.
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...og nu til de
helt bløde
værdier

10

underskønne envidan babyer
blev født fra juni 2016 til juni 2017
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51
deltog i

envidan
adventure race
...og der er plads til flere, så husk
at melde jer til i foråret 2018!
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60

Envidanere
cyklede tilsammen
30

KM

9217.4

til arbejde
i maj måned

I EnviDan tror vi på, at sundhed er lig med trivsel, og vi har strategiske handlingsplaner, som er direkte
rettet mod at fremme sundheden for vores medarbejdere. Ud over at deltage i ’Vi Cykler Til Arbejde’,
har vi hvert år fælles tilmelding til flere af de populære løb i Danmark, og sørger for startgebyr og
løbetrøjer til vores medarbejdere. I det hele taget bakker vi op om medarbejdere, som ønsker at være
fysisk aktive, hvad enten det er i løbesko, på cykel, i en sejlbåd eller noget andet.
Vores sociale sammenhold bidrager også til sundheden og trivslen i EnviDan. Det skal være sjovt at gå
på arbejde, og vores mange sociale arrangementer er med til at gøre os til ægte EnviDanere. Vi har sommerfester, biografklubber, koncertoplevelser og EnviSkitur som årlige højdepunkter, der gør, at vi lærer
hinanden at kende på tværs af kontorer og afdelinger. En fælles kultur, som også kommer os og vores
kunder til gode, når vi arbejder sammen i tværfaglige teams på projekterne.
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