
Evaluering 
 
Ved at yde et grundigt forarbejde, have en bred  organisering og formulere sine krav og ønsker bør 
man i princippet opnå et velfungerende CTS-system. Men det er alligevel en god idé, at man 
evaluerer både processen og systemet for at kunne foretage yderlige optimeringer til fremtidige 
processer.  
 
I evalueringen kan man stille sig følgende spørgsmål : 
 
Vedr.  forundersøgelser og projekteringen 
- Var vi godt nok klædt på? 
- Gik vi for grundigt til værks? 
- Har vi fundet en egnet entrepriseform? 
- Var udbudsmaterialet fyldestgørende (også i relation til rådgiver, entreprenør mm)  
 
Vedr. gennemførelse og drift 
- Fik vi testet forskellige driftssituationer af CTS-anlægget ved aflevering?  
- Foreligger der tilstrækkelig dokumentation, så vi kan bruge det i driftsfasen? 
- Virker systemet efter hensigten? 
- Taler de rigtige ting sammen? 
 
Vedr. ressourcer 
- Har vi den rette balance mellem alarmer, reaktionstid, ambitionsniveau og ressourcer? 
- Kan driftspersonalet følge med? 
- Eller har vi etableret for mange og unødvendige alarmer? 
 
Vedr. service 
- Dækker ydelsen dine behov?  
- Betaler du dyrt for noget du ikke bruger?  
- Eller bruger du mange penge akut, på noget som med fordel kunne have været indeholdt i en 

servicekontrakt?  
- Hvad er mulighederne for at tilpasse kontrakten? 
 
Vedr. kompetencer 
- Har vi valgt den rigtige form for support?  
- Har vi sat en fisker til at styre en supertanker?  
- Er de rette kompetencer til stede?  
- Er der behov for opgradering af kompetencer? 

 
Som alt i CTS-guide, skal også disse spørgsmål kun ses som inspirationskilde. Der kan stilles mange 
flere spørgsmål, og det er op til bygherren selv at finde de parametre, hvor man ønsker mest fokus. 
 



Især, når man allerede har opdaget uhensigtsmæssigheder, er det vigtigt at nedfælde dem, således, 
at de huskes i næste omgang. Det ville være rigtig godt at udarbejde en konkret strategi for CTS-
arbejdet, hvori også netop evalueringen er et konkret punkt. 


