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TEMA OM OPP-PROJEKTET 
FLINTHOLM SVØMMEHAL

KOMMUNENS PERSPEKTIV

Ny svømmehal og idrætsgymnastikhal 
på Frederiksberg som OPP
Frederiksberg Kommune besluttede i efteråret 2014, at kom-
munen skulle indgå i et OPP om etablering og efterfølgende 
drift af en ny svømmehal og idrætsgymnastikhal på Frederiks-
berg. Navnet på den nye svømmehal blev besluttet i starten 
af 2016: Flintholm Svømmehal. Der var rejsegilde i august, og 
det forventes, at det nye byggeri vil stå færdigt i maj næste år. 

Ved rejsegildet var Frederiksberg Kommunes borgmester Jørgen 
Glenthøj (C) også begejstret: ”Det er et banebrydende samar-
bejde, og jeg ved, at mange kommuner kigger os over skulderen 
for den måde, som vi sammen har løftet dette samarbejde. Jeg 
vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Gribskov Grup-
pen og også KommuneKredit, som står for finansieringssiden, 
for det fine samarbejde.” 

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - ARKITEKTFIRMAET III x SKAK A/S - ANDERSEN & SIGURDSSON ARKITEKTER - MASU PLANNING. 
GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

Frederiksberg Kommune indgik i 2014 et offentlig-privat part-
nerskab (OPP-aftale) med Gribskov Gruppen A/S om etablering 
og efterfølgende drift af en ny svømmehal og idrætsgymnastik-
hal på Frederiksberg. KommuneKredit finansierer projektet.

Der blev holdt rejsegilde i august, hvilket giver anledning til at 
tage temperaturen på projektet. Derfor bringer vi i dette num-
mer af nyhedsbrevet to temaartikler om OPP-projektet Flint-
holm Svømmehal.

Første del beskriver projektet set fra kommunens perspektiv. 
Her fortælles om kommunens ønsker, erfaringer og forventnin-
ger til projektet. 

Anden del beskriver projektet set fra OPP-leverandørens per-
spektiv. Leverandørerne fortæller om det hidtidige samarbejde 
på leverandørsiden, erfaringerne og vigtige læringspunkter.
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Ifølge Frederiksberg Kommune er OPP-projektet et godt ek-
sempel på strategisk byudvikling og på, hvordan kommunen 
forsøger at integrere byens visioner i kommuneplanen og by-
planlægningen. Med OPP-projektet er der skabt mulighed for at 
gennemføre og skabe en spændende og flerfunktionel løsning 
til glæde for byens borgere, forskellige brugere og foreninger. 
Kvadratmeterne i huset bliver udnyttet på bedste vis.

Et løft til byens idræts- og fritidsliv
Såvel Frederiksberg Kommune som Gribskov Gruppen glæder 
sig til, at de sammen kan åbne det nye byggeri. Og det samme 
gør kommunens borgere, skoler og foreningsliv samt nabokom-
munerne. Med den nye svømme- og gymnastikhal er der ifølge 
Frederiksberg Kommune skabt rammerne for, at Frederiksberg 
får et hus, som vil give et løft til borgernes fritidsliv, byens skoler 
og foreninger inden for svømning og idrætsgymnastik.

Et velfungerende partnerskab
For at udvikle og realisere et så visionært og stort OPP-projekt, 
som det er tilfældet med en kombineret svømmehal og idræts-
gymnastikhal, er det ifølge Frederiksberg Kommune af afgøren-
de betydning, at der er et godt fagligt, tillidsbaseret partner-
skab og samarbejde mellem kommune og privat bygherre. Og 
tilsvarende gælder i forhold til samarbejdet med KommuneKre-
dit gennem hele kontraktperioden.

Her i efteråret 2016 halvvejs inde i anlægsfasen, mens byggeri-
et tager form og struktur, konkluderer Frederiksberg Kommune, 
at man fortsat er tilfreds med partnerskabet og samarbejdet 
med såvel Gribskov Gruppen som KommuneKredit.

Som borgmester Jørgen Glenthøj også siger: ”Snart er det maj 
2017, og vi glæder os til et klippe den fælles snor over sammen 
med Gribskov Gruppen og sige tak for et godt forløb og en god 
anlægsfase”.
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Flintholm Svømmehal som OPP
 
Ordregivende myndighed: Frederiksberg Kom-
mune

OPP-leverandør: Gribskov Gruppen A/S (opfø-
relse) og GMF-Danmark (drift og vedligehold)

Om projektet: Flintholm Svømmehal vil inde-
holde blandt andet et 25 m bassin med 8 baner, 
undervisnings- og morskabsbassin, rutsjebaner, 
soppebassin, varmtvandsbassin, kurbad og well-
ness, gymnastikhal med moderne redskaber, 
samt fælles faciliteter såsom omklædning, 
klubfaciliteter og caféområde.

Byggeår: 2015-2017

Kontraktperiode: 20 år

Projektsum: ca. 160 mio. kr.

Finansiering: KommuneKredit.

Ibrugtagning: 1. maj 2017

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

LEVERANDØRENS PERSPEKTIV

Frederiksberg Kommune slutter anlægsfasens midtvejsevalu-
ering af med, at man - baseret på de hidtidige og positive erfa-
ringer fra OPP-partnerskabet - er fuld af fortrøstning i forhold 
til den resterende anlægsfase og efterfølgende driftsfase. Jo, 
Frederiksberg glæder sig – både til åbningen i maj 2017 og til 
årene herefter.

Flintholm Svømmehal: Leverandørperspektivet
Et offentligt-privat partnerskab indebærer et langsigtet drifts- 
og vedligeholdelsessamarbejde. Ofte er der tale om aftalepe-
rioder på 20-25 år. Det giver mulighed for at optimere projek-
ternes langsigtede totaløkonomi. 

Tidlig inddragelse et nøgleord
Gribskov Gruppen A/S, som står for projektering og opførelse 
af Flintholm Svømmehal, hyrede GMF-Danmark som driftsope-
ratør tidligt i processen. Ifølge GMF-Danmarks direktør, Jeppe 
Ulrich, har det givet driftsvirksomheden en unik mulighed for at 
præge byggeriet. ”Dette har givet os mulighed for at være med 
til at udforme og tilpasse projektet, således at vi står med en 
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færdig bygning, der både lever op til udbudskravene, men som 
det også er muligt at drive som en sund og fremtidssikret for-
retning.” 

Små ændringer - store besparelser
Mange væsentlige rammer låses fast allerede i udbuds- og for-
handlingsfasen, hvor driftsoperatøren traditionelt endnu ikke er 
valgt. Dermed kan der forekomme uhensigtsmæssigheder, som 
kan være dyre at rette op på efterfølgende. 

Erfaringen fra projektet viser da også, at selv små ændrings-
forslag fra driftsoperatøren i byggefasen kan få store konse-
kvenser for den efterfølgende drift. Ændringsforslag, som 
”blot” har krævet ændring af nogle streger på en tegning, ville, 
ifølge GMF-Danmarks direktør, enten være umulige eller koste 
driftsstop med dertilhørende omsætningstab, når byggeriet 
først stod færdigt. Rettidig omhu ses derfor som et nøgleord 
i processen.

Velsmurt samarbejde på leverandørsiden
Samarbejdet mellem parterne på leverandørsiden, herunder 
Gribskov Gruppen, arkitekterne fra 3 x SKAK og driftsopera-
tøren GMF-Danmark, har været velsmurt. GMF-Danmark værd-
sætter samarbejdet og den tidlige inddragelse og kan se for-
dele ved tilgangen: ”Vi har blandet os meget, nok mere end de 
er vant til, og siddet med til møder om alt fra stikkontakter til 
facadebeklædning. Men det betyder, at vi kender hver en cen-
timeter af bygningen og er sikre på, at vi kan skabe et sundt 
OPP-samarbejde, ikke bare på kort sigt, men i hele kontraktens 
løbetid,” siger Jeppe Ulrich.

Adm. direktør i Gribskov Gruppen, Anders Skak, bekræfter 
det gode og tætte samarbejde i processen omkring Flintholm 
Svømmehal. ”De (red: GMF-Danmark) er kommet med flere vig-
tige og visionære driftsbetragtninger undervejs. For mig at se er 
inddragelsen af driftsoperatøren så tidligt i processen den bed-
ste måde at sikre, at brugerperspektivet også bliver tilgodeset i 
projekterings- og byggefasen.”

Perspektiver ved langsigtet offentligt-privat samarbejde
GMF-Danmark ser flere fordele ved at lade en privat leverandør 
varetage offentlige opgaver i et langsigtet samarbejde. Mulig-
heden for at kunne udnytte ledig kapacitet ses som en af de 
vigtigste fordele. Men også den centrale forankring af viden 
ses som en klar styrke. ”Den største fordel er helt klart viden-
deling og den smidighed en privat organisation kommer med. Vi 
skal kun tænke på at drive svømmehal og ikke på, om pengene 
kunne være brugt bedre et andet sted i systemet,” siger Jeppe 
Ulrich.

Fokus på brugerne
Den nye svømme- og idrætsgymnastikhal på Frederiksberg 
forventes ibrugtaget 1. maj 2017. Hos GMF-Danmark ser man 
frem til at drive faciliteterne, men man er også ydmyg overfor 
opgaven. Jeg har meget fokus på, at vi som privat operatør ikke 
blot har ansvaret for det, der står i kontrakten, men også for at 
brugerne føler sig hjemme og føler sig hørt og taget alvorligt. I 
bund og grund bliver et OPP-samarbejde aldrig optimalt, hvis 
man kun fokuserer på tal og glemmer, at det er mennesker, vi 
ønsker at skabe nye forbedrede muligheder for.”




