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Så dyrt er 
det når 
naturen 
raser
— Vær forberedt når næste 
naturkatastofe rammer



“Vi ved at, vejrliget og klimaforandringerne
vil have en betydelig indvirkning på  
resultaterne i branchen fremover.”

Din hverDag 
– Dine løsninger

Gert Hallander,
Mæglerdirektør

Velkommen til Solu-
tions — magasinet til 
forsikringsmæglere i 
norden. Solutions inde-
holder viden, opdate-
ringer og historier, der 
er målrettet dig og din 
hverdag. Vi har lagt os 
i selen for at levere et 
relevant og moderne 
magasin, med et mix af 
artikler om forsikrings-
forhold, forsikrings-
branchen med mere.

I dette første nummer 
tager vi blandt andet fat 
på klimaforandringer, 
som på mange måder 
påvirker vores hverdag. 
du kan også læse om, 
hvordan en nordisk virk-
somhed håndterer sin 
forsikringsløsning på 
nordisk plan. læs også 
mere om Solvency II,  
og hvad det kommer til  
at betyde for branchen.

Vi tilstræber at ramme 
præcis dét, som du be-
skæftiger dig med, og vi 
ønsker at høre fra dig, om 
vi rammer rigtigt.  
Magasinet vil også inde-
holde emner, der ligger 
uden for arbejdsdagen.  
I dette nummer lægger  
vi fx ud med en artikel 
om kostbare ure.

det er vores håb, at 
du vil tage godt imod  
Solutions og blive glad 
for indholdet.

 
Fokus på  
vejrligsskader  
de seneste år, herunder 
specielt 2011, har været 
præget af mange store og 
kostbare naturkatastro-
fer og vejrligsskader 
globalt. I danmark blev 
vi som bekendt ramt af 
det kraftigste skybrud i 
hovedstadsområdet no-
gen sinde. Vi blev meget 
overrasket over om-
fanget af skaderne og 
omkostningerne til ud-
bedringen, som for tryg 
løber op over 1 mia. kr. 
dette var også hovedår-
sagen til et negativt og 
utilfredsstillende resul-
tatet på mæglerområdet 
i 2011. Heldigvis er vi i 
2012 forskånet for disse 
skader i 1. halvår, men 
vi ved, at vejrliget og kli-
maforandringerne vil 
have en betydelig ind-
virkning på resultaterne i 
branchen fremover.     

et af de gennem-
gående temaer i dialogen 
med kunderne og mæg-
lerne vil være at få sat 
mere fokus på den enkelte 
kundes eksponering for 

naturkatastrofer og vejr-
ligsskader, ikke alene i  
vores nærområde, men 
også globalt. det er meget 
vigtigt, at kunden kender 
sin risiko og eksponering, 
og at vi i et meget tæt sam-
arbejde med mægleren 
får tegnet kortet over 
risikobilledet og afdæk-
ket eksponeringen. Men 
det er endnu vigtigere, at 
der rådgives om mulig-
hederne for at undgå  
eller minimere risikoen 
ved disse skader. Her vil 
vi gerne medvirke til at få 
risikorådgivningen ind i 
vores tætte dialog om den 
enkelte kunde.      
 
produktionen 
endnu tættere på  
mægleren  
de sidste brikker er ved 
at falde på plads i mægler- 
afdelingens fremtidige 
setup og håndtering af 
opgaverne over imod  
mæglerne. 

lige inden vi gik 
på sommerferie, fik vi 
aftalerne på plads og har 
nu flyttet alle væsentlige 
operationelle opgaver 
over i salgsområderne. 
det betyder, at vi i  
mæglerservice nu skal  
håndtere alle produkter  
i afdelingen og overtage 

hele produktionen og ad-
ministrationen fra diverse 
UW-afdelinger. Vi har flyt-
tet medarbejdere til afde-
lingen, så vi også fremover 
kan håndtere bl.a. rejse, 
sundhed og ulykke sam-
men med de øvrige indu-
striprodukter. 

UW-afdelingerne vil 
fremadrettet være spe-
cialistenheder, der skal 
koncentrere sig om de 
rigtige UW-opgaver med 
fastsættelse af pris og 
vilkår på store og/ 
eller komplekse kunder, 
rådgivningsstøtte og 
ikke mindst produktløn-
somhed. de traditionelle 
policeopgaver, der hidtil 
har ligget i UW, overgår 
nu til mæglerservice. 

Vi er overbevist om, 
at denne forandring vil 
forbedre hastigheden og 
sikre kvaliteten i vores  
leverancer. Vi ser også  
muligheder i at UW, som 
specialistenhed, kan 
hjælpe os i langt højere 
grad med risikoråd- 
givning og medvirke  
aktivt i at sikre kunde-
fastholdelse og nysalg.           

Vi glæder os til dialo-
gen frem mod fornyelsen 
og ser frem til et fortsat 
godt og udbytterigt sam-
arbejde. — GH

Side 2 — Solutions

leder
Gert Hallander
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Kostbare dråber

Hvad oversvømmelser kan 
fortælle os om forsikrings-
katastrofer

Skader for 45 milliarder USD gør oversvømmelserne 
i Thailand 2011 til historiens dyreste.

Naturkatastrofer kostede i 2011 forsikrings-
selskaberne 116 milliarder USD.

Skybrud over København gik hårdt  
ud over Kræftens Bekæmpelse.

Tema
natur–

kataStrofer

4 — 19

Vi går tæt på oversvømmelserne 
i Thailand og konsekvenserne af 

klimaforandringer.

Oplag:
1500 stk.

Solutions for the nordic Broker 
omhandler konkrete emner og 
forhold, som vi har udvalgt. Vi 
tilstræber, at oplysningerne i dette 
magasin er korrekte og retvisende, 
men påtager os ikke ansvar for, at 
de er nøjagtige og fyldestgørende. 
tryg Forsikring a/S påtager sig 
desuden intet ansvar for eventuelle 
beslutninger eller økonomiske  
dispositioner, der foretages på  

baggrund af oplysninger i dette 
magasin. Oplysningerne i dette  
magasin kan ikke erstatte profes-
sionel og personlig rådgivning.

 © 2012 Tryg Forsikring A/S. alle 
rettigheder forbeholdes. Kopiering 
af magasinets indhold kan ske til 
eget brug. erhvervsmæssig udnyt-
telse af magasinets indhold kræver 
skriftlig tilladelse af tryg. enhver 
anvendelse af indhold skal tydeligt 
angive kilde, samt at tryg har ret-
tighederne til materialet. 

Side 3 — Solutions

IndHOld
Solutions



Thailand

koStbare 
drÅber

Hundredvis af fabriksnye biler sat under vand uden for  
Hondas fabrik i Thailand. Ni japanske bilfirmaer måtte  
stoppe deres thailandske produktion i en periode. Normalt  
producerer de 6.000 biler om dagen. Vandmængderne  
kostede virksomheder i Thailand mere end 32 mia. USD.



Skrevet af
ulrik larsen

Uden for Western digitals 
fabrik i et industriområde 
i ayutthaya provinsen 
kommer lagerarbejderne 
rundt ved hjælp af jetski. 
de knokler med at redde 
nyproducerede hard-
diske ud af lagrene. et 
andet sted har medarbej- 
derne hos Honda travlt 
med at få de nye biler op 
på broer og højtliggende 
områder – bilfabrikken 
står under to meter vand.
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KOStBare dråBer
tema — naturkatastrofer



gloBal Økonomi ramt
Oversvømmelserne i thailand juli–december 2011 
og tsunami og jordskælv i Japan i marts 2011 minder 
os om, at den globale forsyningskæde hurtigt kan 
knække. toyota og Honda måtte sætte tempoet ned 
på sine bilfabrikker i adskillige lande, fordi der ikke 
kunne leveres komponenter fra thailand. Først langt 
inde i 2012 kom produktionen tilbage på normalt 
niveau. andre virksomheder som Sony, nikon, Canon, 
Hitachi, Mazda, nissan og Mitsubishi måtte også sætte 
produktionen ned i gear.

naturkatastrofer som jordskælv i Japan, new Zea-
land og tyrkiet samt oversvømmelser i australien og 

dette er to af de mere end 7.500 fabrikker i det cen-
trale thailand, der i efteråret 2011 blev ramt af over-
svømmelser. Inde i fabriksbygningerne stod vandet 
i ugevis i to–tre meters højde. Og uden for nåede det 
brunlige flodvand så højt op, at almindelig færdsel 
var udelukket. Jetski eller træjoller blev de foretrukne 
transportmidler. 

Både den globale computer- og bilindustri er dybt 
afhængig af at få komponenter fra underleverandører 
her i distriktet. Men i efteråret 2011 medførte de mest 
voldsomme oversvømmelser i thailand i mere end 
50 år, at produktionen lukkede ned, og arbejderne fik 
travlt med at redde, hvad de kunne.

uden for nåede det brunlige flodvand så højt op, at almindelig
færdsel var udelukket. Jetski eller træjoller blev de
foretrukne transportmidler.
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32 mia.  Erhvervsliv (produktionsanlæg, råvarer og færdigvarer)

2,4 mia.  Landbrug  

4,5 mia.  Vejanlæg  

2,7 mia.  Husholdninger

Katastrofen
TAB i USD ($)

Oversvømmelsen i Thailand er historiens dyreste. Verdensbanken har anslået de totale tab  
til 45 mia. USD, hvilket den thailandske regering siden har bekræftet. Foruden sektorerne  
nedenfor har blandt andet turismen været hårdt ramt.

45 mia. 

1.675 mm

BaNgKOK

CHaU PHaraya 
FLODEN

Oversvømmelsen i Thailand skyldtes 
en kombination af heftig monsun-
regn og tropiske storme, der ramte 
landet fra juli til oktober 2011. 
Jorden blev mættet med vand  
og var før ikke i stand til at op- 
suge de store mængder nedbør.

regn — I den nordlige og i den  
centrale del af Thailand faldt der 42 
% nedbør over det normale niveau,  
i alt 1.675mm fra juli–oktober.  
Vandet blev af floderne og vandløb 
ført ned mod Bangkok, og det meste 
af landet – 65 af 77 provinser – blev 
således påvirket af oversvømmel-
serne. 

Storm — Oversvømmelserne blev 
yderligere forværret af den tropiske 
storm Haitang, der bragte endnu 
flere voldsomme regnskyl med sig. 
Konsekvenserne af oversvømmel-
serne blev yderligere forstærket, 
fordi store vandreservoirer i Nord-
thailand ikke var blevet tømt i tide. 
Derfor måtte der lukkes vand ud, 
mens regnen hærgede. 

overSvømmelSer — Provinserne 
langs Chao Phraya floden var hårdt 
ramt af oversvømmelserne med 
vandstigninger på 2–3 meter. Ifølge 
regeringen var omkring 1,5 mio. 
husstande ramt af oversvømmelser. 
alene i Bangkok-området blev der  
ifølge Verdensbanken rapporteret 
om skader på cirka 700.000  
husstande til et samlet beløb  
på 2,7 mia. USD.

thailand kostede, ifølge Swiss re, den globale økonomi 
370 milliarder USd i 2011. Heraf blev de 116 mia. dæk-
ket af forsikrings- og genforsikringsselskaber, mens 
regeringer, hjælpeorganisationer, virksomheder og  
privatpersoner må dække de to tredjedele, som ikke 
var omfattet af forsikring. 

taBene Breder sig som ringe i vandet
Klimaforandringerne kan på alle måder blive dyre 
bekendtskaber. Ikke blot i form af skader, men også 
tab som følge af produktionsstop. thailand forven-
tede en stigning i bruttonationalproduktet på 4,5 %  
i 2011, men endte i stedet på 1,1 %. I fjerde kvartal 
2011 faldt BnP 9 % i forhold til samme kvartal året 
før – især fordi oversvømmelserne begrænsede 
eksporten. til gengæld er thailand i 2012 kommet 
tilbage på vækstsporet, fordi det tabte skal indhentes. 
Verdensbanken forventer, at landet i år får en vækst 
på 4,5 % trods den globale økonomiske krise. 

thailand risikerer dog delvis at gå glip af vækst. 
nogle producenter vælger at investere i andre lande, 
så deres risici fordeles og ikke samles på flodsletten 
nord for Bangkok, hvor en stor del af thailands indu-
strielle vækst har fundet sted de seneste år. et område, 
som ifølge eksperter sandsynligvis vil blive udsat for 
nye oversvømmelser. Ikke mindst fordi den massive 
bebyggelse, der er fulgt med væksten, er med til at 
blokere for, at vandet fra sæsonens kraftige monsun-
regn kan ledes væk ad naturlig vej. thailands viden- 
skabsminister, Plodprasop Surasawadi, sagde i novem-
ber 2011, at han er 1.000.000 % sikker på, at klima-
forandringerne vil føre til nye oversvømmelser. 

nYe ForsikringsBetingelser
Ifølge en opgørelse i december 2011 fra thailands  
Office of Insurance Commission tabte forsikringsselsk-
aberne i alt 10,8 mia USd. dette er senere i et  
estimat fra Swiss re hævet til 12 mia. USd.

Oversvømmelser har rutinemæssigt været en del  
af bygning/løsøre-forsikringen på boliger og erhvervs-
ejendomme. Øget konkurrence fik i perioden 2006–
2010 flere selskaber til at tilbyde oversvømmelses-
dækning stort set gratis. Men hændelserne i 2011 har 
sat mange selskaber i gang med at ændre betingelserne 
for dækning af uforudsigelige hændelser som over-
svømmelser, jordskælv og orkaner, ligesom præmierne 
sættes i vejret. den thailandske regering har desuden 
etableret en naturkatastrofefond til at hjælpe de lokale 
forsikringsselskaber med at dække omkostningerne, 
hvis en ny katastrofe af tilsvarende omfang indtræffer.

HØjere solvenskrav
nye regler til risikobaserede kapitalkrav er trådt  
i kraft fra september 2011. Office of Insurance  
Commission kræver, at forsikringsselskaberne har  
en minimum solvensprocent på 125, som vil stige til 
140 % i januar 2013.

Blandt reassurandørerne, som har haft betydelige 
tab på oversvømmelsen, vurderes thailand til at være 
udsat for naturkatastrofer. nogle reassurandører søger 

oversvømmelsen
ThAilAnD
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toyota
Toyota var den bilfabrikant,  
som blev hårdest ramt i Thai-
land. Produktionen af biler faldt 
med 260.000 i forhold til det 
forventede mål, fordi produk-
tionen af autodele blev ramt 
af oversvømmelser. Tre Toyota 
fabrikker var ramt, hvilket på-
virkede indtjeningen i 2011 
negativt med 1,5 mia. USD. 

Sony
To af Sonys tre fabrikker i 
Thailand var oversvømmet. 
Det medførte produktionsstop 
på andre Sony-fabrikker, som 
ikke kunne få komponter fra 
de berørte steder. Som kon-
sekvens heraf måtte lancering-
en af to nye kameraer, NEX-7  
og alpha 65, udsættes. Selska-
bet brugte i 4. kvartal 2011 
over 107 mio. USD på repara-
tioner, flytninger og rengøring 
af produktionsfaciliter og tabte 
yderligere 56 mio. USD som 
følge af stop i produktionen. 

WeStern dIgItal
Selskabet producerer 60 % af 
sine harddiske i Thailand og 
blev alvorligt ramt på produk-
tionen på to oversvømmede 
fabrikker. Det betød et fald i 
produktionen på 24 millioner 
harddiske, svarende til et fald 
på 51 %. Produktionen blev 
langsomt genoptaget i novem-
ber 2011, men er først kommet 
op i fulde omdrejninger i som-
meren 2012. 

nu at begrænse deres eksponering mod oversvømmel-
ser – eksempelvis ved at redefinere, hvad “en enkelt-
stående hændelse” er. andre har helt droppet dækning 
af naturkatastrofer. endelig har nogle få valgt at forlade 
det thailandske marked, mens nye aktører til gengæld 
søger ind. 

samlet taB over 45 mia. usd
regeringen i thailand anslår, at omkring 700.000 bolig- 
er var påvirket af oversvømmelserne. Ifølge Verdens-
banken havde husholdningerne skader for 2,7 mia. 
USd. anlæg til infrastruktur havde skader for 2,4 mia. 
USd og landbruget et tilsvarende beløb. Værst ramt var 
erhvervslivet. Her anslår Verdensbanken, at der i alt er 
mistet 32 mia. USd som følge af skader på produtions- 
anlæg, råvarer og færdigvarer.

Oversvømmelsen i thailand er historiens dyreste. 
Verdensbanken har anslået de totale tab til 45 mia. 
USd, hvilket den thailandske regering siden har 

bekræftet. det placerer samtidig oversvømmelsen i 
top 5 over verdens dyreste naturkatastrofer i nyerere 
tid.

HYppigere katastroFer
Som følge af klimaforandringer er det sandsynligt, 
at vi oftere vil se naturkatastrofer og ekstreme vejr-
forhold. det gælder ikke kun thailand, det kan for-
ventes i hele verden. I thailand er Verdensbanken i 
samarbejde med de nationale myndigheder i gang 
med at planlægge investeringer, der kan modvirke 
det stigende problem med overvømmelser.

Ifølge WMO, World Meteorological Organization, 
kan hver dollar, der investeres i at være forberedt på 
naturkatastrofer, forhindre tab på syv dollar. — UL

KIlDEr —Verdensbanken, World Meteorological Organization, 

New York Times, The Economist, Aon Benfield, Swiss Re, Tryg

 

KonseKvenser
VirkSomheDer i 
ThAilAnD
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klimaforandringerne vil føre flere naturkatastrofer 
og ekstreme vejrforhold med sig. 

Side 8 — Solutions

KOStBare dråBer
tema — naturkatastrofer



HvAD OvEr- 
SvømmElSEr  
KAn FOrTællE  
OS Om  
FOrSIKrIngS-
KATASTrOFEr
I 2001 led den globale økonomi et tab på 370 mia.USD 
som følge af naturkatastrofer. Forsikringsselskaber og 
genforsikringsselskaber dækkede ca. 116 mia. USD, 
men de resterende 250 mia. USD i uforsikrede tab måtte 
betales af de berørte virksomheder, private hushold- 
ninger, regeringer, udviklingsagenturer, NGO’er eller  
velgørenhedsorganisationer.

Denne artikel har 
oprindeligt været  
bragt i Actuarial Post

Side 9 — Solutions

FOrSIKrInGSKataStrOFer
tema — naturkatastrofer
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Forsikringsselskaber er villige til – og kan – lukke  
hullet ved tab som følge af katastrofer. der er sket 
fremskridt med hensyn til at forstå, hvordan man  
kan forsikre mod store naturkatastrofer. Industrien  
er også blevet bedre til at oplyse regeringer og part-
nere i den private sektor om principperne for risiko-
styring, og derved muliggøre en mere holistisk tilgang 
til katastrofestyring, hvor der kan indføres omkost-
ningseffektive forebyggende foranstaltninger for at 
begrænse konsekvenserne af naturkatastrofer og  
mindske finansieringsbyrden efter katastrofer.

taB på oversvØmmelser vil stige
af alle naturkatastrofer er det måske oversvømmelser, 
der bedst illustrerer de problemstillinger, der gør sig 
gældende for muligheden for forsikring og katastrofer. 
Oversvømmelser berører flere mennesker end nogen 
anden naturkatastrofe. nylige begivenheder har vist, at 
oversvømmelser kan måle sig med større jordskælv eller 
orkaner, for så vidt angår økonomiske og forsikrede tab. 
Klimaændringer, befolkningsvækst og højere koncen-
trationer af stadig mere sårbare aktiver vil næsten uund-
gåeligt føre til større tab som følge af oversvømmelser.

det største problem, som forsikringsselskaber står 
over for, er oversvømmelser. Fællesnævneren er vand  
og den skade, det forårsager. Oversvømmelser kan 

Skrevet af
andreas scHraFt,  
Head cat perils, swiss re

forårsages af en lang række forskellige naturbegiven-
heder: voldsomme regnskyl, pludselige kortvarige 
oversvømmelser, flodoversvømmelser, stormfloder, 
flodbølger, dæmningsbrud, isskruninger, mudder-
floder, vulkansk smeltning af indlandsis og stigende 
grundvand kan alle føre til oversvømmelser, og listen 
er på ingen måde udtømmelig. 

disse forskellige kilder til “oversvømmelse” er yderst 
relevante for forsikringsselskaber på grund af de meget 
forskellige risikomønstre. I nogle tilfælde kan det være 
vanskeligt at skelne, om et tab skyldes oversvømmelse 
eller en anden fare, som det blev illustreret af orkanen 
Katrina i 2005.

Hvordan Fordeles risikoen?
Forsikring virker, når risikoen er delt ud på en kritisk 
masse af forsikringstagere. Med hensyn til oversvømmel-
ser er den største forhindring for en forsikring, at der ikke 
er et tilstrækkeligt stort antal forskelligartede deltagere. 
Problemet er, at mennesker, der lever i meget udsatte om-
råder, er tilbøjelige til at søge større dækning end dem, 
der er mindre udsatte. Hvis risikoen ikke deles ud på be-
folkningen i tilstrækkelig grad, er forsikring mod over-
svømmelse måske ikke levedygtig. Forsikringsselskaber 
kan være nødt til enten at kræve meget høje præmier, el-
ler at de simpelthen ikke tilbyder forsikringen.

et andet nøgleprincip er vurdérbarhed. avancerede 
modeller, feltinspektioner og en god portion sund for-
nuft har gjort det nemmere at vurdere oversvømmel-
ser. Man kan imidlertid ikke regne med statistik alene, 
da sandsynligheden for, at oversvømmelseskatastrofer 
og deraf resulterende tab indtræffer, er lav. desuden 

Klima- 
ændringer,  
befolknings-
vækst og højere 
koncentra-
tioner af stadig 
mere sårbare 
aktiver vil 
næsten uund-
gåeligt føre til 
større tab som 
følge af over-
svømmelser.

KIlDEr —  Swiss Re Economic Research databaser. Oxford economics.
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er risikolandskabet dynamisk. Byvækst kan betyde, at 
sikre områder stadig kan oversvømmes, hvis der bygges 
på naturlige dræningsområder. Situationen kan blive 
yderligere kompliceret, hvis et forsikret område er en 
del af en kompleks produktionskæde, og hvis tab som 
følge af driftsstop sker i vidt forskellige dele af verden. 

oversvØmmelse kostede dYrt gloBalt
Oversvømmelsen i thailand kostede 12 mia. USd,  
og det var ca. 10 mia. USd mere i både forsikrede og  
økonomiske tab end ved nogen anden registreret over-
svømmelse. de høje omkostninger skyldtes mange fak-
torer, men et særligt stort problem i forbindelse med 
oversvømmelsen var de såkaldte “hot spots”.  I thailand 
var en klynge elektronik-, bil- og beklædningsvirksom-
heder, der var meget sårbare over for oversvømmelser, 
koncentrerede langs en flod, hvor der var risiko for, at 
den gik over sine bredder. disse industrier var af stor 
betydning for den globale forsyningskæde til fremstil-
lingssektoren, og tab ville ikke kun være på regionalt 
niveau, men også globalt. Faktisk var 70 % af de for-
sikrede tab, i forbindelse med denne hændelse, fore- 
taget uden for thailand.

Hvor er risikoen stØrst?
Forsikringsindustriens udfordring er at udvikle de 
nødvendige redskaber til at identificere lignende hot 
spots andre steder. Swiss re har udviklet en metode til 
at identificere hot spots i forbindelse med oversvøm-
melser. Meget detaljerede data om oversvømmelser kan 
kortlægges over lande eller regioner, der ligner thai-
land. Ved at undersøge selskabsoplysningerne om uden-
landsk kontrollerede datterselskaber kan man identifi-
cere regioner, som har en høj grad af aktiviteter udført 

af udenlandske moderselskaber. det er én indikator,  
der viser, at internationale forsikringsselskaber har en 
høj andel af disse risici, hvilket til gengæld gør overvåg-
ningen af akkumuleringer mere udfordrende. Hertil 
kommer, at gældende forsikringsvilkår i disse regioner 
og undersøgelser med lokale risikoeksperter kan an-
vendes.

I den første undersøgelse topper Kina listen over  
hot spots efterfulgt af de øvrige BrIK-lande. Polen  
og Vietnam har også vist sig at være lande, der kræver 
nærmere observation.

Brug For partnerskaBer
traditionelt er det forsikringsselskabets rolle at yde  
finansiering efter katastrofer.

I de senere år har vi imidlertid set, at der lægges 
større vægt på at anvende forsikringsekspertise til at 
rådgive beslutningstagere om omkostningseffektive 
foranstaltninger for at forhindre tab. Sådanne foran-
staltninger kan være af praktisk art: For eksempel  
bygning af flodmure eller genopretning af sandklitter 
langs kyster. det kan også være på lovgivningsniveau, 
hvor regeringer opfordres til at gennemføre en hen-
sigtsmæssig bygge- eller zonelovgivning, eller hvor 
tvungen forsikring iværksættes for at sikre en bred 
sikring af befolkningen.

 Omfanget af tab som følge af katastrofer i de senere 
år har understreget vigtigheden af offentlig-private 
partnerskaber inden for katastrofe-risikostyring. Både 
i 2010 og 2011 så vi nødvendigheden af at lukke for-
sikringshullet og reducere samfundets omkostninger  
i forbindelse med naturkatastrofer. — AS
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oversvømmelser kan måle sig med større jordskælv eller
orkaner, for så vidt angår økonomiske og forsikrede tab.
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2. juli 2011 oplevede København det værste skybrud i  
Danmarks historie med et rekordstort skadeomfang som  
resultat. Blandt de ramte var Kræftens Bekæmpelse,  
som nu har garderet sig mod gentagelser.

1,7 m
Oversvømmelsen den 2. juli 
2011 gjorde at der dagen efter 
stod 1,70 meter kloakvand 
i de lokaler, hvor Kræftens 
Bekæmpelse opbevarede sine 
prøver i 22 nitrogentanke.

–30˚
I over et år har prøverne været 
opbevaret i kun minus 30° i  
stedet for de normale 150°.  
Det vides endnu ikke hvor 
meget temperaturforskellen 
påvirker prøverne.

900.000
Er antallet på prøver, som alle 
forventes at kunne bruges til 
forskellige analyser efter  
rensningen.

2013
Biobanken forventes at være 
endelig færdig i foråret 2013.

57.000
Danskere har siden 1993  
deltaget i undersøgelsen.

“JEg TrOr HEllErE  
DU må KOmmE  
HErInD, POUl ...”

Kræftens
beKæmbelse
i TAl
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Poul Werner Jensen, teknisk byggechef i Kræftens Bekæmpelse, ser 
tilbage på oversvømmelserne i København 2011 som et dramatisk døgn.
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“Jeg tror, du hellere må se at komme herind... vandet  
fosser ind i kælderen”., lød den korte besked, da tele-
fonen en lørdag aften klokken halv ti ringede hjemme 
hos Poul Werner Jensen i Måløv uden for København.

“et kontrolleret chok”.   Sådan lyder Poul Werner  
Jensens beskrivelse af, hvordan han oplevede de  
følgende timer. Han er teknisk byggechef i Kræftens 
Bekæmpelse, danmarks største patientforening. det  
var døgnvagten fra hovedkontoret på Strandboulevar-
den inde i København, der havde ringet.

det var lørdag den 2. juli 2011. den dato, hvor ikke 
mindst Københavnsområdet fik klimaekstremernes 
kræfter at føle, da vandet væltede ned fra oven i den 
danske meteorologiske histories største skybrud. 150 
mm vand på mindre end to timer. Over alt tårnede ud-
fordringerne sig op, efterhånden som kloakkerne gav 
op, og vandmasserne trængte ind hvor mulighed bød 
sig, ubønhørligt styret af tyngdekraften.  

et dramatisk dØgn
10.000 lavtliggende kvadratmeter blev påvirket, lyder 
vurderingen. Og den sommerdag i 2011 adskilte Kræf-
tens Bekæmpelse sig ikke fra de fleste virksomheder 
med en kælder: den blev brugt til tekniske anlæg som 
el-tavler, ventilation og nødstrøm; den var ramme om 
arkiver; og specielt for netop Kræftens Bekæmpelse var 
det også i kælderen, forskningsvirksomheden havde  
laboratorium og en biobank med uerstattelige vævs-
prøver, nedfrosset til –170° C. 

“det blev et dramatisk døgn”., husker Poul Werner 
Jensen. Han hæfter sig i dag ved det sammenhold og  
den fælles indsats, der hurtigt manifesterede sig: et hold 
på fem elektrikere var tilkaldt inden midnat, pumper 
blev opsøgt og sat i drift – i alt 15, da der var flest, og  
som næste skridt blev det varmeblæsernes tur til at 
tørre kælderregionerne ud. Især skimmelsvampen var 
der ekstrem agtpågivenhed overfor.

“det blev en indsats med en meget flot reaktionstid, 
som blot beviste, at nødberedskabet faktisk virker”., kon-
staterer økonomichef Ole reinbach, Kræften Bekæm-
pelse. “Men det er ikke noget, vi har lyst til at gentage.”

Hurtigt tilBage til det normale
I sagen om Kræftens Bekæmpelse handlede det – som i 
mange tilsvarende sager – om at sikre en hurtig og effek-
tiv tilbagevenden til normaldrift. Her ikke mindst, fordi 
Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses akuttelefon, hvor 
kræftsyge kan få hurtig og pålidelig rådgivning fra    
fagligt sundhedspersonale. Hele telefonsystemet brød 
sammen den lørdag; men inden for det første døgn var 
8030 1030 åben på ny!

tillid i stedet For kontrol
efterfølgende har Kræftens Bekæmpelse sammen med 

sit forsikringsselskab fokuseret på at reducere risikofak-
toren, hvis noget tilsvarende sker igen.

“Vi arbejdede hen imod det fælles mål hurtigst 
muligt at få Kræftens Bekæmpelse tilbage i normal drift 
og at undgå, at noget lignende skulle kunne ske igen,” 
siger økonomichef Ole reinbach. 

Udgifterne til de bygningsforbedringer og proces- 
ændringer, der efterfølgende er foretaget, er i deres  
helhed afholdt af Kræftens Bekæmpelse. 

sikring aF anlæg
tiltagene handlede specielt om at flytte energiforsynin-
gen, herunder nødstrømsanlægget, væk fra kælderen. 
det samme gjaldt biobanken, laboratorier og arkiv. 

I dag befinder nødstrømsanlægget sig i et specialop-
ført teknikhus i terrænhøjde, mens biobank og labora-
torier er flyttet op på øvre etager. Hvor kælderen stadig 
er i brug til vitale formål – det gælder for eksempel  

Skrevet af
poul saBroe reducering af

riSikoFAkTorer

nødstrøms- 
anlægget 
flyttes op i 
nyt hus

20 cm høje  
murede barrierer 
ved kældernedgang

kælder

biobanken
laboratorier
energiforsyning
arkiv
flyttes op fra  
kælderniveau

FO
T

O
 —

 L
ar

s N
yb

øl
l 

kræftens bekæmpelse har nu flyttet energiforsyning, 
biobank, laboratorier og arkiv væk fra kælderen.
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efter et års hårdt redningsarbejde er Kræf-
tens Bekæmpelses store biobank i Køben-
havn så småt ved at komme på ret køl igen. 
Biobanken er flyttet til nye og bedre lokaler, 
og forskere og 20 studentermedhjælpere  
arbejder på højtryk for at rense det kæmpe-
store forskningsmateriale, som blev over-
svømmet af kloakvand den 2. juli 2011.  
dagen efter stod kloakvandet op til 1,70  
meter i kælderen, hvor Kræftens 
Bekæmpelse opbevarede sine prøver i 22 
nitrogentanke, som blev oversvømmet. 
rensningen af prøverne er en lang proces. 

den forurenede is fjernes først. Herefter 
skal prøverne desinficeres, renses, scannes og 
pakkes om. dertil kommer, at prøverne i et år 
har været opbevaret ved kun minus 30 grader 
i stedet for de normale 150 minusgrader. 

Oversvømmelsen i juli 2011 havde ikke kun materielle skader.  
Kræftforskningen blev også hårdt ramt.

Kræftens Bekæmpelse ved ikke, hvor 
meget temperaturforskellen påvirker prø-
verne. I første omgang regner forskerne  
med, at næsten alle 900.000 prøver efter  
rensningen igen kan bruges til forskellige  
analyser.

grundForskning sat tilBage
Også grundforskningen hos Kræftens 
Bekæmpelse fik et skud for boven – med  
forsinkelse af forskningsprojekter. 

Grundforskerne opbevarede i tusindvis  
af såkaldte cellelinjer i biobanken. en stor  
del af cellebanken er ved at blive genetableret, 
men nogle af de mest lovende cellelinjer er 
gået tabt for altid, da der ikke findes kopier. 

Genopbygningen af biobanken ventes 
først endelig færdig til i foråret 2013. Hvad 
det i alt kommer til at koste Kræftens 

KræFT FOrSKnIng  
SAT UnDEr vAnD

varmecentralen – er trapperne sikret med op til 20 cm 
høje murede barrierer i form af opkanter.

Kræftens Bekæmpelse skulle dermed være godt 
sikret imod kommende skybrud. Selv når der falder  
150 mm regn på mindre end to timer, som det hændte 
den 2. juli 2011.

mere end 20.000 skader
Skybruddet 2. juli 2011 løb samlet op i skader på  
6,2 mia. kr. 1,5 mia. kr. gik til trygs kunder. Selskabet  
fik på denne ene begivenhed anmeldt flere end  
20.000 skader!

På bundlinjen løb erstatningen til Kræftens 
Bekæmpelse op i knap 40 mio. kr., heraf ca. 16 mio. kr. 
til bygningsarbejde. 

engagement
“Midt i ulykken har det været en god oplevelse at 
opleve det engagement, som alle har udvist, og 
hvordan det er lykkedes os at nå til en forbilledlig 
enighed om næsten alt,” slutter økonomichef Ole  
reinbach, Kræftens Bekæmpelse.  — PS

Bekæmpelse er svært at gøre op, men  
der bliver sandsynligvis tale om et tocifret 
millionbeløb.

For et sikre mod voldsomme regnskyl 
i fremtiden er Kræftens Bekæmpelses bio-
bank nu flyttet til stueetagen. 

Biobanken indeholdt dels tusindvis af 
cellekulturer, som bruges til grundforsk-
ning – dels 900.000 prøveglas med blod, 
urin og fedtbiopsier, som er alfa og omega 
i Kræftens Bekæmpelses store befolk-
ningsundersøgelse om sammenhængen 
mellem kostvaner, livsstil og udvikling af 
kræftsygdomme. Flere end 57.000 dan-
skere har siden 1993 deltaget i under-
søgelsen. Kilde — cancer.dk 
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kræftens bekæmpelses store biobank i København er flyttet til nye og bedre lokaler.
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thomas Malmholt har stor erfaring efter 30 år i for-
sikringsbranchen, og de seneste 10 år har han arbejdet 
for aon med forsikring af storindustri. Hans arbejdsdag 
går med meget praktisk arbejde, såsom at analysere og 
vurdere risici, passe igangværende sager og møde nye 
kunder, men ud over det, så har han også et strategisk  
og overordnet ansvar for aon’s aktiviteter inden for  
segmentet storindustri.

“Vi har en stor afdeling her på aon, som kun beskæf-
tiger sig med risikostyring og konsekvensanalyser”., 
fortæller thomas Malmholt. “det er vores risikoin-
geniører, der analyserer og udarbejder rapporter, som 
hjælper kunderne med at minimere risiciene i forbin-
delse med deres aktiviteter. 

Vi kan være med og bidrage med viden og rådgiv-
ning om for eksempel nybygning og nyetablering. et af 

Med stor 
viden kan 
Man  
hjælpe 
kunderne

de spørgsmål, vi kan være med til at besvare er, hvorvidt 
et område er velegnet til at etablere sig i med tanke på 
risikoen for naturskader, eller om et andet sted vil være 
et bedre valg.”

interne og eksterne risici
en anden vigtig ting er at analysere kundens afhæn-
gighed af kunder og leverandører. Ved at gennemgå  
alle interne og eksterne risici får man viden om, hvor  
og hvordan virksomheden er sårbar. det skaber et hand-
lingsberedskab som gør at virksomheden kan komme 
i gang hurtigere, hvis den rammes af produktionsstop 
som følge af en naturskade.

de sektorer, der ofte rammes hårdt af naturskader,  
er bilindustrien og elektronikindustrien, der er meget 
afhængige af interne og eksterne forhold. Producenten 
af et produkt er afhængig af, at køberen af produktet 
har en velfungerende forretning. Og producenter, der 
har underleverandører, er afhængige af, at disse kan 
levere. Man bliver let sårbar. Sker der noget med de 
virksomheder, man er afhængig af, kan det få store 

Direktør Thomas malmholt fra Aon Sverige fortæller,  
hvordan mæglervirksomheden kan hjælpe de kunder,  
der kan risikere at blive ramt af naturskader. 

Skrevet af
jennY andersson

Interview
aon
ForSikringS- 
mægler FirmA

aon er verdens største  
forsikringsmægler firma

Årlig omsætning på 60 
milliarder USD.

aon har aktiviteter over 
hele verden.

I Sverige arbejder der 250
personer i henholdsvis 
Stockholm, göteborg og 
Malmö.
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“Rådgivning handler 
også om den rigtige vi-
den om fx nybygninger 
og nyetablering.”
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genForsikringsselskaBerne  
driver udviklingen
det er genforsikringsselskaberne, der har mulighed for 
at påvirke udviklingen, og de begynder nu også at kræve 
ændringer i forsikringsselskabernes og kundernes akti-
viteter. Og det er jo ikke så mærkeligt, eftersom de på-
virkes mest af skaderne, da alle risici er genforsikrede. 
thomas Malmholt ser en begyndende tendens til, at 
genforsikringsselskaberne positionerer sig og kræver 
endnu flere oplysninger, før de vil påtage sig en risiko. 
det drejer sig selvfølgelig hovedsagelig om de meget  
eksponerede områder. 

“I nogle år har vi set, at der er blevet flere natur-
skader, hvilket kan skyldes, at vi har fået et varmere 
klima. Vi kan også antage, at vi vil få en større grad af 
forsikrede infrastrukturer som følge af udviklingen i 
mange lande.”

I dag tilbyder visse lande skattelettelser til virksom-
heder, som etablerer sig i en bestemt zone. det betyder, 
at der opstår store industriklynger, og hvis disse des-
uden ligger i risikoområder, medfører det mange skader 
på én gang, hvis der indtræffer en naturkatastrofe. 

“de strengere krav om oplysninger og de forholds-
regler, som genforsikringsselskaberne pålægger for-
sikringsselskaberne, sendes videre til mæglere og 
kunder. Men i aon er vi som sagt rustede til at foretage 
forskellige analyser, også for virksomheder som ikke  
er vores kunder.”

Flere samForsikringer i Fremtiden
en anden fremtidig løsning for at skabe tryghed for 
kunder i områder med naturskader er samforsikring  
eller co-forsikring, hvor flere forsikringsselskaber er 
fælles om at påtage sig en risiko.  

“Uden for norden er det meget almindeligt at  
reducere risiciene og anvende samforsikring. I stedet 
for kun at have ét forsikringsselskab, som bærer hele 
risikoen, fordeles risikoen på flere forskellige aktører. 
det giver kunden større tryghed, og i aon tror vi, at det 
er en løsning, der vil blive mere og mere almindelig i 
fremtiden, selv her i norden”., siger thomas Malmholt. 
— JA

“Når det er tid til de nye  
adviseringer ved årsskiftet, bliver 
det interessant at se, hvordan  
markedet vil reagere, og om vi 
går mod et hårdere marked.”

konsekvenser. eftersom alle arbejder efter just–in–
time–princippet, er der ingen store lagre at tage fra, hvis 
produktionen pludselig stopper. Her kan man for ek-
sempel foreslå, at virksomheden har flere leverandører, 
eller eventuelt selv kan producere det manglende efter 
behov. “alle de informationer vi har indsamlet, er til 
stor nytte når vi hjælper virksomheden med at få en 
forsikringsløsning. For forsikringsselskaberne kræver 
selvfølgelig oplysninger om risiko, ligesom genforsik-
ringsselskaberne gør det,” siger thomas Malmholt. 

minimere eksponering mod naturskader
når forsikringsselskaber ønsker at minimere ekspone-
ringen i udsatte områder, er der forskellige måder at gøre 
det på. Man kan indføre undergrænser, dvs. begræns-
ninger for, hvor meget man erstatter ved visse skade-
hændelser. eller yderligere nedsætte allerede eksiste- 
rende undergrænser. en anden måde er at hæve selv-
risikoen eller præmien. eller begrænse selve forsikring-
ernes indhold så de kun indeholder det som benævnes 
FleXa: Fire (brand), lightning (lynnedslag), explosion 
(eksplosion), aircraft (fly). 

“det ville være en forfærdelig udvikling for kunder-
ne med en så begrænset forsikringsbeskyttelse”., synes 
thomas Malmholt. “Men dér ender vi nok ikke.”

et cYklisk marked 
Ifølge thomas Malmholt er markedet for industrifor-
sikring cyklisk, der veksler mellem at være hårdt og 
blødt. når markedet er blødt, er præmierne lave, og 
forsikringsselskaberne tilbyder større kapacitet, brede 
vilkår og lave præmier. når markedet er hårdt, stiger 
forsikringspræmierne, og forsikringsbeskyttelsen kan 
begrænses på forskellige måder. Forekomsten af natur-
skader påvirker selvfølgelig udviklingen af markedet. 
Som eksempel kan nævnes 2005 og 2011, — to år, der 
var hårdt ramt af mange naturkatastrofer. I 2005 blev 
der globalt udbetalt i alt 120 milliarder USd og i alt 107 
milliarder USd i 2011. et eksempel på naturskader i  
norden 2005 var stormen Gudrun i Sverige, og i 2011 
havde vi kraftig regn og oversvømmelser i København. 

“Men”., siger thomas Malmholt, “disse katastrofeår 
ramte endda ikke den nordiske forsikringsbranche 
særligt hårdt. Flere nordiske virksomheder har selv-
følgelig haft aktiviteter i Japan, thailand og nu senest 
i Italien og er derfor blevet påvirket af naturskaderne, 
men det har ikke været skader, der har tæret på for-
sikringsselskabernes kapital, hvorimod det har påvir-
ket virksomhedens resultat. alle forsikringsselskaber 
er fortsat kapitalstærke.”

Ifølge thomas Malmholt er markedet stadig blødt, 
selv om mange forventede, at det ville blive hårdere 
efter 2010. “når det er tid til de nye adviseringer ved 
årsskiftet, bliver det interessant at se, hvordan markedet 
vil reagere, og om vi går mod et hårdere marked”., siger 
thomas Malmholt. “Flere forsikringsselskaber hævder, 
at det er nødvendigt med en præmieforhøjelse. Man kan 
dog konstatere, at combined ratio ligger et godt stykke 
under 100 % for mange selskaber. den er dog blevet for-
værret i de senere år.”
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natur-
kataStrofer 
koSter dyrt

naturkataStrofer  
og veJrfænomener 

Jordskælv, orkaner og oversvømmelser 
anretter hvert år skader for store
milliard-beløb. Kortet viser de fem
katastrofer, der har kostet samfundet 
flest penge. Og tre som har ramt de  
nordiske lande inden for de seneste år.

Antallet af naturkatastrofer pr. år siden 1990 er opgjort af CRED  
– The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters på 
Université Catholique de Louvain i Belgien.

tSunamI
En tsunami er en havbølge,  
som på dybt vand kan brede 
sig med stor hastighed.  
Tsunami udløses overvejende 
af undersøiske jordskælv.

JordSkælv
Jordskælv skyldes typisk, at 
kontinentalpladerne flytter sig. 
En anden årsag til jordskælv 
kan være landhævning. 

orkan & Storm
En orkan er oftest en kraftig 
storm med middelvind-
hastigheder over 120 km/t. 
Lige uden for orkanens øje kan 
vindene nå over 250 km/t. 

Orkanen Katrina var en af de 
værste katastrofer i amerikansk 
historie. Den gik i land ved den 
Mexicanske golf 25. august og 
ødelagde tusindvis af hjem.  
Katarina udløste det hidtil 
største forsikringstab, nemlig 
41.000 mio. USD.

6,7 på richterskalaen gør det 
ikke til et af historiens største 
jordskælv, men alligevel en af 
de dyreste naturkatastrofer 
i USa. Epicentrets placering 
betød, at der skete enorme 
skader i Los angeles og i San 
Fernando Valley. Mere end 
25.000 personer mistede  
deres hjem.

2. juli faldt der 150 mm vand  
på mindre end to timer. 6,2 mil- 
liarder DKK (1 mia. $) blev 
skaderne opgjort til, og sky-
bruddet var dermed den største 
enkeltstående forsikringssag 
i Europa i 2011. Der var ca. 
90.000 anmeldelser om vand-
skader.

JordSkælv
calIfornIen 
USA (1994)    
42 mia. $

hurrIcane  
katrIna
USA (2005)
81 mia. $

Skybrud 
københavn 
Danmark (2011)
1 mia. $

De naturkatastrofer der rammer rundt om på jord-
kloden, kan opdeles i geologiske (fx vulkanudbrud 
og jordskælv), hydrologiske (fx oversvømmelser og 
flodbølger) og klimatiske (fx hedebølger, tornadoer 
og orkaner).
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Et 9,0 (på richter skalaen) 
jordskælv uden for kysten nær 
Sendai, Japan den 11. marts 
2011. Skælvet og den efterføl-
gende tsunami skabte enorme 
ødelæggelser – og er den hidtil 
mest kostbare naturkatastrofe, 
der er registreret. 

tornado
En hvirvelsky der under stærk 
rotation kan anrette store 
ødelæggelser. Tornadoer er 
kendetegnet ved deres korte 
levetid (ganske få minutter). 

overSvømmelSe
Kan opstå når store mængder 
af vand samler sig på et sted, 
eksempelvis som følge af 
kraftig regn, hurtig snesmelt-
ning, orkaner eller storme.

monSun
Et kraftigt vejrsystem der opstår 
i tropisk klima omkring Ækva-
tor. I områder med monsun fal-
der der fra 6.000 mm til 12.000 
mm regn om året. 

tørke
Tørke er ikke et rent fysisk 
fænomen, men et samspil  
mellem den naturlige tilførsel 
af vand og det menneskelige 
behov for vand. 

vulkan
En åbning eller sprække  
i jordoverfladen der tillader 
varm, smeltet bjergart 
(magma), aske og gasser  
at slippe op til overfladen.

Kobe jordskælvet (6,8 på 
richter) skete den 17. januar 
1995 med epicenter 20 km fra 
millionbyen Kobe. 
Jordskælvet kostede 6.500 
personer livet. Ødelæggel-
serne løb op i 100 mia. $, men 
den japanske økonomi kom 
hurtigt tilbage på sporet igen.

Historiens dyreste oversvøm-
melse foregik i perioden juli-
december. Hovedårsagen var 
kraftig monsunregn kombineret 
med tropiske cykloner. 700.000 
boliger var påvirket – og mere 
end 7.500 virksomheder i 
industriområderne nord for 
Bangkok. 

Stormen gudrun fejede i januar
ind over Nordeuropa og anret-
tede store skader. Især de sven-
ske skove var hårdt ramt, og 75 
mio. kubikmeter træ blev revet 
omkuld. gudrun er den hidtil
største enkelthændelse, og for-
sikringsselskaberne udbetalte  
i alt over 4 milliarder SEK.

En voldsom storm og stormflod 
ramte store dele af Norge i 
dagene efter jul 2011. Dagmar 
udviklede sig til at være en af 
de fem kraftigste orkaner i de 
seneste 30 år. I alt blev der an-
meldt 17.400 skader, og erstat-
ningerne løb op i 1,1 milliarder 
NOK (0,2 mia. $).

Opgørelsen omfatter de mest 
kostbare naturkatastrofer ud 
fra økonomiske beregninger. 
Som AccuWeather.com selv gør 
opmærksom på, kan tab af men-
neskeliv aldrig gøres op i penge. 
I den henseende er tsunamien 
i Det indiske Ocean, december 
2004, langt den værste natur-
katastrofe med omkring
250.000 omkomne.

Stormen  
gudrun
Sverige (2005)
0,6 mia. $

Stormen  
dagmar 
Norge (2011)
0,2 mia. $

overSvømmelSe  
thaIland
Thailand (2011)
45 mia. $

JordSkælv 
kobe
Japan (1995)
100 mia. $

JordSkælv 
& tSunamI  
Japan (2011)
235 mia. $

KIlDE — AccuWeather.com  
har opgjort en liste over de
dyreste naturkatastrofer 
— hvoraf de fem dyreste er 
med på dette kort.

IKOnEr — thenounproject.com
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RAPPORTERING /
MARKEDSDICIPLIN

TILSYN
Kvalitativt

Transparens

Offentliggørelse 
(disclosure)

Tilsynsindberetning

Støtte til risikobaseret tilsyn    
gennem markedsdiciplin

Regnskabsregler 
(IASB)

Beregning af kapitalkrav 
(MCR, SCR) ud fra
· Forsikringsrisiko
· Kreditrisiko
· Markedsrisiko
· Likviditetsrisiko
· Operationel risiko

Særligt fokus på værdi-
ansættelse af hensættelser

Kapitalelementer 
(”kvalitet af kapital” - tier 1/2/3)

”Prudent person”

Interne modeller

Tilsynsstandarder og processer

Interne kontroller og  
ledelsesstrukturer

Organisering 
(intern revision, aktuar, risk 
officer), “hvem må have hvilke  
kasketter”

Risikostyring

Kapitaltillæg

Egen risiko og solvensvurdering 
(ORSA)

Fit and Proper

KAPITALKRAV
Kvantitativt

Søjle
1

Søjle
2

Søjle
3

solvency ii
oVerBlik 

Solvency II skaber en standard-
struktur bestående af tre søjler, 
hvor Sølje 1 er den kvantitative 
del, der sætter rammerne for 
kapitalkravet. Sølje 2 skal sikre, 
at selskaberne har proces-
serne på plads. Sølje 3 gælder 
rapportering til marked, offent-
lighed og myndigheder.

HvEr En 
rISIKO SKAl 
værE KEnDT

Forsikrings- og pensionsselskaber skal leve op til mere komplekse 
kapitalkrav og kunne redegøre for sine risici, når EU-direktivet 
Solvency II indføres.

“P
ill

ar
 V

”
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Solvency II er planlagt til at træde i kraft 1. januar 2014, men  
Esben Ejsing vil ikke blive forundret, hvis det udskydes. To af de tunge 
drenge i EU – Frankrig og Tyskland – er nemlig blevet uenige her i 11. 
time om nogle punkter i forhold til livsforsikring.

Skrevet af
ulrik larsen

Hvad har vi af kunder i Japan, og hvor udsatte er de  
for jordskælv? det er en af de overvejelser, der må  
indgå, når forsikringsselskaberne gør sig klar til eU’s  
kapitalkrav i det kommende eU-direktiv Solvency II. 
Hvert selskab skal give et korrekt risikobillede af virk-
somheden – ikke blot i forhold til sine investeringer, 
men for eksempel også i forhold til, hvor eksponeret 
virksomheden er i forhold til naturkatastrofer. Sol-
vency II gælder for forsikrings- og pensionsselskaber 
i eU. norge vil også implementere reglerne. direktivet 
skærper kravene til den måde, som selskaberne kon-
trollerer og arbejder med risici på. tilsvarende regler, 
kaldet Basel II, blev implementeret i 2007 for bankerne 
i eU.

krav Fra FØr krisen
“Ideerne bag Solvency II har intet med finanskrisen at 
gøre, da Kommissionens første bud på Solvency II kom 
længe inden. Men det er oplagt, at krisen har fået kom-
missionen til at kalibrere kravene til solvens og selskabs-
ledelse lidt op”., bemærker esben ejsing. Han er chef for 
kapitalmodellering i tryg og dermed dybt involveret 
i arbejdet med at tilpasse virksomheden til Solvency 
II. Fra et tidligere job i bankverdenen har han desuden 
grundige erfaringer med implementeringen af Basel II. 

“Hovedsigtet med Solvency II er at harmonisere og 
sikre kunderne. der skal kort og godt være penge nok  
til at betale for de skader/ydelser, som kunderne har  
tegnet dækning for”., siger esben ejsing og tilføjer: 
“reglerne er langt mere komplekse end i Solvency I, 
som næsten kun fokuserer på kapitalkravet. nu bliver 
der også stillet krav til omfattende ledelsesinvolvering, 
interne processer og rapportering. Mange selskaber op-
fatter nok Solvency II som en stor administrativ byrde, 
der samtidig kommer til at koste mange penge dels til 
opstart, dels til udvikling og vedligehold. dette får, sam-
men med et øget kapitalkrav, mange til at forvente en 
yderligere konsolidering i branchen som konsekvens  
af de nye regler.”

de store Bruger egne modeller
lige som de fleste andre store forsikringsselskaber har 
tryg fravalgt at bruge en standardmodel til at beregne 
sin risiko, men arbejder i stedet på interne modeller, 
der skal afleveres til nationale myndigheder senest 30. 
juni 2013. Som planerne ser ud lige nu, træder Solvency 
II i kraft 1. januar 2014. de store selskaber foretrækker 
– frem for standardmodellen – at bruge interne mod-
eller (eller partielle interne modeller, hvor kun dele af 
risiciene modelleres med en intern model) for at tegne 
det rette risikobillede af virksomheden. en intern 
model kan skræddersys til selskabets portefølje og vil 
dermed sandsynligvis også kræve mindre kapital end 
standardmodellen. 

“Mener du, at din kundeportefølje risikomæssigt  
adskiller sig fra en typisk europæisk portefølje, giver det 
mening at udvikle din egen model, fordi du skal ramme 
den rigtige risiko og sætte kapital af til den. altså give 
det rigtige risikobillede af din virksomhed – over for 
kunder og investorer”., siger esben ejsing og fortsætter:

“en vigtig sidegevinst ved de interne modeller er, at 
du kan bruge dem i forretningsudøvelsen, for eksempel 
i selskabernes strategi på tarifområdet. Hvis du sælger 
en motorpolice, kan du være skarpere på, hvad det 
reelle kapitalkrav er, og dermed også skarpere på, hvad 
policepræmien skal være. Interne modeller kan også 
bruges i forbindelse med genforsikring. nogle risici, 
som er dyre kapitalmæssigt, kan vise sig fordelagtige at 
genforsikre, hvorved kapitalkravet bortfalder.”

BestYrelsen involveres
Solvency II betyder, at selskaberne kommer til at ind-
føre nye rutiner og processer. Blandt andet skal den 
interne model hvert år godkendes af bestyrelsen, som 
dermed involveres direkte i risiko- og kapitalstyringen. 

esben ejsing påpeger – med sin erfaring fra imple-
menteringen af Basel II – at selskaberne til gengæld 
for anstrengelserne med at udvikle interne modeller, 
får en forretningsmæssig belønning i form af at kende 
sin risiko langt mere præcist end dem, der bruger 
standardmodellen. 

klar til jordskælv
til slut tilbage til kunden i Japan og den eventuelle 
risiko dér. esben ejsing: “Ja, det skal helt klart med i 
overvejelserne, når forsikringsselskaberne arbejder 
med Solvency II. Hvor eksponeret er vi over for den 
slags? Solvency II kræver større fokus på opsamling 
af oplysninger knyttet til udenlandske risici. Jeg for-
venter, at nogle af de store reassuranceselskaber kan 
få en forretning ud af at samle disse informationer og 
bygge nogle modeller, der kan afdække eksempelvis 
den korrekte katastroferisiko. Selskaber kan så købe 
sig ind på modellen, da det enkelte selskab typisk  
ikke har oplysninger nok selv.” Solvency II er kali- 
breret efter en 200 års katastrofe hændelse. Så selv  
om udgangspunktet er, at et selskab altid har penge  
til at betale en skade, så accepteres der dog en und-
tagelse hvert 200. år.  — UL

tilsyn og 
besKyttelse 
AF ForSikringS- 
TAgere

Tilsynet med forsikringssel-
skaber skal ske på en frem-
tidssikret og risikoorienteret 
måde. Solvency II tager derfor 
udgangspunkt i en såkaldt 
økonomisk risikoorienteret 
tilgangsvinkel, som bedst 
muligt forsøger at reflektere 
den reelle risikoprofil for for-
sikringsselskaber og genfor-
sikringsselskaber. 

Kilde — Finanstilsynet,  
Danmark

Solvency II er en sammenskriv-
ning af 14 eksisterende EU- 
direktiver på forsikringsom-
rådet, men indeholder også 
en række nye regler. Hoved-
formålet med reguleringen er: 

Kernen
SolVency ii

at give forsikringstagerne  
betryggende beskyttelse

at give forsikringsselskaber 
ensartede regler inden for 
det indre marked 

at øge europæiske forsik-
ringsselskabers konkurren-
ceevne internationalt

at understøtte  
finansiel stabilitet

Herudover ønsker Kommis-
sionen at lære af erfaringerne 
fra finanskrisen og derfor at 
sætte øget fokus på blandt  
andet stresstests og god  
selskabsledelse. 
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bravIda har  
Styr PÅ SIne 
SkadeS- 
omkoStnInger

Erhvervsprofil
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Skrevet af
jennY andersson

Kender du Bravida? Mange kender måske navnet, 
men ved ikke, at Bravida er Skandinaviens førende 
leverandør inden for tekniske installations- og ser-
viceydelser til bygninger. det er en virksomhed med 
aktiviteter i Sverige, norge og danmark og med man-
ge forskellige behov, når det drejer sig om tryghed og 
beskyttelse. Hvad gør Bravida, når de skal købe nor-
diske forsikringsløsninger, som passer til alle dele af 
virksomheden? 

Petter Håkanson er chef for informationsteknologi 
og forretningsudvikling hos Bravida og en af dem i 
virksomheden, der køber flest forsikringsløsninger. 
Bravida har en omfattende forretning og beskæftiger 
sig med alt fra store entrepriser og installationer til ny-
byggeri, til mindre renovationsarbejder. de har også en 
servicedel, hvor man arbejder med genoprettende og 
forebyggende vedligeholdelse og med at afhjælpe fejl. 
Med alle disse elementer har Bravida flere forskellige 
behov for beskyttelse og forsikring. 

Hvad gør en nordisk  
virksomhed, når den skal 
købe nordiske forsikrings-
løsninger, som passer til 
alle dele af virksomheden?

Petter Håkanson  
Chef for informationsteknologi 
og forretningsudvikling i Bravida
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Bravida har for eksempel brug for ansvarsforsik-
ringer og entrepriseforsikringer, men også behov for 
at forsikre inventar og bygninger og endda forsikring i 
forbindelse med bestyrelsesansvar og økonomiske tab. 
når man dertil lægger forsikringer for medarbejdere 
og biler, forstår man, at der er meget at tænke på, når 
man skal finde den ultimative løsning. “når det drejer 
sig om vores forsikringer, har vi selvfølgelig mæglere, 
 som vi samarbejder med. I vores tilfælde er det 
Howden, som hjælper os”., fortæller Petter Håkanson. 
“Forsikringskøbene sker på koncernniveau med cen-
trale aftaler for hele koncernen. Hver division har en 
forsikringskoordinator.”

Fem divisioner i norden
Bravida har fem divisioner, hvor virksomhederne  
i norge og danmark er selvstændige divisioner.  
Cirka hvert andet år indgår de en aftale, der gælder 
for hele norden. 

“Vi er glade for vores nuværende mæglere, fordi  
de yder både en god service og har meget kompe-
tente medarbejdere. det er også rart, at de ikke er de 
allerstørste på markedet. det plejer at betyde bedre 
fokus på kunden og større mulighed for, at vi kan få 
vores ønsker og krav opfyldt.” Bravida skiftede for-
sikringsselskab i 2010 og det nye samarbejde fun-
gerer godt. Petter Håkansson: “en af grundene til at 
vi skiftede forsikringsselskab var, at topstyringen 
hos moderselskabet for det daværende forsikrings-
selskab blev øget, hvilket gjorde at servicen blev ring-
ere, og vi kunne ikke få de løsninger, som passede til 
vores behov. desuden stoppede mange kompetente 
og erfarne personer hos forsikringsselskabet i den 
periode, og vores kontaktpersoner var der ikke mere. 
det var selvfølgelig yderligere en grund til at skifte 
forsikringsselskab. det er selvfølgelig også altid et 
spørgsmål om pris”., tilføjer Petter Håkanson. “Men  
vi kan lide lokale selskaber, som har en stærk organisa-
tion i ryggen, og derfor skiftede vi til vores nuværende 
samarbejdspartner. det er godt at have en nordisk lev-
erandør, for jeg oplever, at forsikringsselskaber her  
i norden er meget konkurrencedygtige, også sammen-
lignet med større internationale selskaber.”

skadeBeHandling Fungerer godt
I en stor koncern er det klart, at der opstår skader nu 
og da. Skadebehandling varetages af Crawford, og det 
samme gælder for norge og danmark. Med hensyn til 
skadehændelser kan det ske, at rør bliver beskadigede 
og forårsager vandskader. rørinstallationer er føl-
somme, og for eksempel kan vinter og kulde forårsage 
skader. andre ting man kan komme ud for er, at værk-
tøj bliver stjålet fra byggepladser. det hænder også, at 
nøgler bliver stjålet, og så er det godt med en særlig 
nøgleforsikring. Bilparken kommer selvfølgelig også 
ud for en del skader  — alt fra trafikskader til tyveri. 
Hos Bravida synes man at skadebehandlingen fun-
gerer godt i både danmark, norge og Sverige. 

opFØlgning er meget vigtig
“en anden ting som er vigtig for os, når det drejer 
sig om valg af forsikringsselskab, er at vi får en god 
skadestatistik. det var også en grund til at vi skiftede 
selskab. Vi skal kunne få de oplysninger vi ønsker, og 
et forsikringsselskab, som ikke har et tilstrækkeligt 
godt og fleksibelt edb-system, dur ikke”., siger  
Petter Håkanson. 

“For at nedsætte risikoen for skader arbejder vi  
med skadeforebyggelse, og det gør vi bedst ved at følge 
op på, hvilke skader der sker og oplyse om årsagerne”., 
fortsætter han. “Hvis vi for eksempel opdager, at en 
kobling, vi anvender, kan medføre vandskade, så på-
virker det selvfølgelig installationen eller indkøbet  
af netop den del.”

om 
BrAViDA

bravIda 
Bravidas kerneforretning er 
installations- og serviceydel-
ser inden for el, vvs (varme og 
sanitet) og ventilation. Ved at 
kombinere disse teknik- og 
serviceydelsesområder kan 
Bravida levere en totalløs- 
ning for de fleste tekniske  
funktioner i en bygning.

150 adreSSer
Bravida findes ca. 150 steder
i Sverige, Norge og Danmark,
heraf 90 i Sverige. Bravida aB’s
hovedejer er siden 31. juli 2012
private equity-selskabet Bain
Capital.

3 teknIkomrÅder 
Bravida har specialistkom-
petencer inden for el, vvs og 
ventilation. Inden for disse 
teknikområder bidrager de til 
alle led af installationsproces-
sen, fra projektering og anlæg 
til installation og service.

Det kan dreje sig om små 
serviceopgaver eller omfat-
tende entrepriseprojekter 
med totalansvaret for alle 
installationer – til fx boliger, 
kontorer, industrier og anlæg.

8.000 medarbeJdere
Bravida har ca. 8.000 medar-
bejdere. Virksomheden er 
opdelt i fem divisioner, tre i 
Sverige, en i Norge og en i 
Danmark.

“Ved at gennemgå vores 
kvalitetsprocesser nedsæt-
ter vi risikoen for skader. 
Og ved at forebygge sparer 
vi penge.”
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bravida
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Nettoomsætningen var  
10,768 (10,345) milliarder SEK.

aKtuelle  
BrAViDA-
projekTer

facebook datacenter  
I luleÅ

ny arena I  
Stockholm

InStallatIoner  
I mIner

bravidas
hiSTorie

Bravida har sin oprindelse  
i BPa, en svensk bygge- og  
installationsvirksomhed tilbage 
i 1950’erne. Virksomheden blev 
etableret i 2000 ved en sam-
menlægning af BPa med Tele-
nors installationsvirksomhed. 

I 2003 opkøbte Bravida den 
danske virksomhed Semco 
a/S, som i dag varetager  
Bravidas aktiviteter i Danmark. 
I 2005 flyttede hovedkontoret 
til Stockholm. I 2009 købte 
Bravida Siemens Installation aS 
i Norge. Siden 31. juli 2012 har 
Bravida været ejet af private 
equity-selskabet Bain Capital. 

en gang om året mødes alle forsikringsansvarlige  
i Bravida med repræsentanter fra mæglere, forsikrings-
selskaber og skadebehandlere, og i fællesskab disku-
terer man, hvordan sikkerheden og trygheden kan 
øges. en erfaringsudveksling og et samarbejde, hvor 
man lærer af hinanden. Man ser på det, der er sket. 
Hvordan blev det løst? Hvor lang tid tog det at løse 
problemet og behandle skaderne? Kan vi gøre noget 
bedre? Koordinere indsatserne bedre osv. Gennem op-
følgningen får alle også en større forståelse for hinan-
dens arbejde. en effektiv måde til at nedsætte risikoen 
for skader og lære af tidligere erfaringer. 

“Hvor meget man end forsikrer sig, koster det  
virksomheden at have skader”., siger Petter Håkanson. 
“Ved at gennemgå vores kvalitetsprocesser nedsætter vi 
risikoen for skader. Og ved at forebygge sparer vi penge.” 
— JA
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Skrevet af
kristian Haagen

Side 26 — Solutions

Den  
lukrative  
historie-
fortælling
I de seneste 10 –15 år har ure vist sig at være et  
interesseområde, hvor visse modeller endda har  
vist sig at være en særdeles god investering.

der var engang. Sådan starter enhver god historie, og  
vi kan alle sammen lide en god historie. Historiefor-
tælling er nemlig ikke bare underholdning, det er også 
et forførende element, der er afgørende for næsten 
hvert eneste produkt, der ryger over disken i dag. Man 
kan ikke bare købe en øl. Man har utallige muligheder. 
Hvad med en øl, der er brygget af belgiske munke, mens 
månen står helt specielt? eller en paraply, der er lavet 
i hånden af en herre, der tidligere lavede korsager for 
dior? eller hvad med et Patek Philippe ur fra 1932, 
der ikke bare angiver tiden med akustisk klang (kaldet 
minut repetition), stjernehimlen over new york og 22 
andre mekaniske funktioner?

verdens dYreste ur
Sidstnævnte er værd at kigge nærmere på, idet det 
pågældende ur fik hammerslag på hele 11 millioner 
USd, da det blev tilbudt på auktion hos Sotheby’s i 1999. 
det er mange penge for et ur, ikke mindst i et årti, hvor 
det mekaniske ur blev betragtet som gammeldags, lom-
meure ikke mindst. Men også i en tid, hvor mobiltele-
fonen vandt hastig indpas som den primære tidviser. 

den suveræne moBilteleFon
trods mobiltelefonens suverænitet, ikke mindst Smart-
Phones, der både viser tiden ultrapræcist og tilbyder 
mange flere funktioner end det omtale lommeur fra 
1932, trods urets 24 funktioner, så er en mobiltelefon 
ikke præget af den romantik, som et ur tilbyder. det 
skyldes ikke kun, at en mobiltelefon er lavet af ligegyldig 
elektronik og printplader. det skyldes også, at vi ønsker 
os en iPhone 5, før vi overhovedet har lært vores nyind-
købte iPhone 4 rigtig at kende. 

Fremtiden provokerer med andre ord nutiden, og  
vi almindelige mennesker frygter at blive koblet af det  
elektroniske kapløb og vil for alt i livet ikke ses med  
elektroniske gadgets, der er so last season. Vi vil være 
first movers og med på beatet.

den romantiske Fortid
I en verden fuld af krig og terror, volatilt aktiemarked 
og europæisk forfald, så synes fremtiden ikke så glor-
værdig i forhold til fortiden. I udfordrende tider er vi 
meget tilbøjelige til at overromantisere fortiden. Ikke 
mindst barndommen hvor solen skinnede konstant, der 
var pandekager til alle dagens tre måltider, og vi spillede 
rundbold på vejen med de andre glade børn. 

dengang fik man et armbåndsur, når man begyndte i 
skolen. Med andre ord havde uret en primær funktion i 

eKsperten

Kristian Haagen (42) har været 
tosset med ure, siden han 
var 10 år. Han har dedikeret 
sit professionelle liv til de tik-
kende vidundere og skriver 
artikler om ure til både danske 
og udenlandske medier. Han 
har foreløbig skrevet tre bøger 
om emnet og arbejder som 
vurderingssagkyndig hos Bruun 
rasmussen Kunstauktioner i 
København.

eKSPerten
Om ure



ure
årSTAl og hAmmerSlAg

ghandi er én af verdens-
historiens mest anerkendte 
personer. Det ses tydeligt på 
hammerslaget fra 2009, der lød 
på 2.9 millioner USD. Men så 
får man også hans sandaler, en 
madskål og et par briller med i 
handlen. 

rolex Daytona af denne slags 
kaldes “Paul Newman”.  Op-
kaldt efter den afdøde skue-
spiller, idet han bar en lignende 
model. Forvent hammerslag 
omkring 400.000 kr. for et pænt 
eksemplar.
©Antiquorum

Steve McQueens Heuer Monaco 
fra 1971 indbragte et hammer-
slag på 87.900 USD, da det blev 
tilbudt i 2009.
©Christie’s

auktionernes yndling, Patek 
Philippe, står for de højeste 
resultater. Her er der tale om 
en model fra 1928, der slog 
rekord med et hammerslag på 
3.637.410 USD, da hammeren 
faldt tredje gang i 2011.

resultater fra de sidste fire-fem års auktioner viser, at 
hammerslagenes størrelse afhænger af, hvor betyd-
ningsfulde de tidligere ejere var for verdenshistorien. 
Både samlere og museer betaler store summer for at 
eje en lille bid af verdenshistorien.

hvor  
forsiKrer  
mAn Så lige SåDAn  
eT Ur

Du har købt ghandis gamle ur 
for 2,9 mio. USD (inklusive mad-
skål, sandaler og briller), og nu 
vil du gerne have det forsikret. 
Hvad gør du? Hvis din normale 
indboforsikrings dækningssum 
ikke lige er stor nok, er en af 
mulighederne at kontakte Max 
Levig Specialforsikring og få 
sagerne forsikret der. På den 
måde kan du sikre dig, at kost-
barhederne er forsvarligt dæk-
ket, hvis nu uheldet er ude.

“Får vi et sådan ur ind, skal vi 
have alle mulige oplysninger 
om det. Kunden skal sørge for 
at få det vurderet af en sag-
kyndig. Derefter udformer vi en 
forsikring, der dækker alle for-
mer for skader – og også tyveri 
eller hvis du bliver holdt op på 
gaden. Til gengæld dækker 
forsikringen ikke, hvis du er ude 
at rejse og efterlader uret på 
hotellet, og det så bliver stjålet”, 
oplyser gerd Hansen fra Max 
Levig Specialforsikring.

vores barndom. Og dette er måske én af grundene  
til, at ældre armbåndsure især er blevet utroligt efter-
spurgte. de hører den romantiske fortid til.

HistorieFortælling og proveniens
alverdens auktioner tilbyder tidlige rolex ure fra den 
tid, hvor det ikke var normalt at bære ur, når man 
dykkede. Man kan erhverve sig et Omega Speedmas-
ter fra samme år, hvor vi første gang var på månen – 
eller måske et IWC B-Uhr, der blev båret om armen  
af tyske piloter under anden Verdenskrig. alle tre ure  
er et godt eksempel på den forførende historiefor-
tælling, der er afgørende for hammerslagets størrelse. 
Urets ejerforhold (også kaldet proveniens) har også 
enorm betydning for det endelige hammerslag. Hvis 
uret tidligere var ejet af en berømt person, så er ham-
merslaget ofte meget højere end det samme ur uden 
celeber ejerhistorie. 

Hammerslagenes størrelse er afhængig af, hvor  
betydningsfuld den tidligere ejer var for verdens- 
historien – dette både inden for politik såvel som 
showbizz – og dette afslører de sidste fire-fems års 
auktionsresultater med al tydelighed.  Hvis man tager 
John F. Kennedys Omega, albert einsteins longines, 
eller Ghandis Zenith, så er der kamp til stregen fra 
både samlere og museer, der gerne betaler vold-
somme summer for at kunne eje en lillebitte del af 
verdenshistorien med det pågældende ur i samlin-
gen. det betyder, at der er mange om buddene, hvilket 
resulterede i hammerslag på henholdsvis 350.000, 
596.000 og 2.1 millioner USd. Med andre ord synes 
Ghandi at have en vigtigere plads i verdenshistorien 
end både Kennedy og einstein. I hvert fald hvis man 
dømmer ud fra auktionsresultaterne.

alle tiders Mr. Cool alias Steve McQueen kan dog 
også påvirke hammerslaget, idet hans Heuer Monaco 
 blev solgt for 87.900 USd i 2009. Han bar det på-
gældende ur i filmklassikeren “le Mans” fra 1971 og 
gjorde dermed uret verdensberømt – og særdeles 
samlerværdigt med hans dna på rem og bagkasse.  
Hans rolex Submariner imponerende også med et 
hammerslag på 234.000 USd.

der var engang
nu skal man ikke tro, at man gemmer på en million-
gevinst, bare fordi ens ur har nogle år på bagen. ældre 
mekaniske ure nyder ganske vist en enorm efter- 
spørgsel, men hvis ikke det tidligere tilhørte en ver-
densberømt person, så får uret højst sandsynligt ikke 
rekordhøjt hammerslag. Men hvis du har ejet et rolex 
Submariner i 30 år, så har du gjort en eventyrlig god 
investering, idet eksempelvis modellen uden dato 
kostede det cirka 3.000 kr. i 1982 og i dag koster cirka 
47.000 kr. dog kan din ældre model sagtens være flere 
penge værd end en spritny version, idet dit ældre Sub-
mariner har en historie at fortælle. Uret repræsenterer 
en tid, der aldrig kommer igen. Med andre ord er “der 
var engang” ikke bare starten på en god historie. “der 
var engang” er også penge værd. 
— KH

16.700.000 Kr.

Tidlige versioner af det legen-
dariske Omega Speedmaster 
kan godt resultere i impone-
rende hammerslag. Forvent 
over 50.000 kr.
©Antiquorum

50.000 Kr. 

400.000 Kr. 

505.000 Kr. 

20.900.000 Kr. 
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New Zealand og jordskælv.  
Nej vel?

Fire øjne ser bedre end to. Sådan er det 
også ved vurderingen af en forsikrings-
risiko. Under indtryk af de seneste års 
voldsomme ødelæggelser i forbindelse 
med naturkatastrofer har Tryg strammet 
proceduren, så internationale forsikrings-
programmer indeholder et endnu mere 
minutiøst tjek end før. Derfor er der altid  

to personer på den konkrete risikovurde-
ring. Det siger Jørgen Tornbo, som er seni-
or adviser i International Property og en af 
Danmarks mest erfarne eksperter inden for 
internationale forsikringsprogrammer.

KompleKst
Mens naturkatastrofer på ingen måde kun 
er et nutidigt fænomen, så spiller komplek-
siteten og de voldsomt forøgede materielle 
værdier i et moderne samfund en helt an-
den rolle end førhen: “Billedet er brugt 
mange gange før, men sammenligningen  
af Ocean Drive i Miami i 1920 til i dag er  

et meget godt eksempel på, hvad vi snak-
ker om. Ved starten af det 20. århundrede 
var risikoen for hurricanes og oversvøm-
melse lige så stor som i dag, men til  
forskel fra i dag var Ocean Drive dengang 
en søvnig og landlig vejstrækning. I dag 
udgør ejendommene langs vejen en enorm 
værdi. To identiske naturkatastrofer i hhv. 
1920 og 2012 har derfor vidt forskellige 
konsekvenser.”

Et andet og meget aktuelt eksempel på 
en hurtig og markant forøgelse af værdier 
er Thailand, hvor oversvømmelserne viste, 
at risikoeksponeringen havde ændret sig  
på ganske kort tid. 

Jørgen Tornbo peger på, at komplek-
siteten i risikovurderingen ligeledes er øget 
i takt med globaliseringen. For en dansk 
koncern, der måske skal have forsikret 15 
eller 20 lokationer over hele jordkloden,  
er der eksempelvis tale om en meget 
betydelig opgave med at dokumentere 
produktionsgange, produktionsudstyr, 
transportruter, oplagringssteder og en  
lang række andre faktorer.

BeredsKaBet 
“Uanset om det er egne eller mægler-
betjente kunder, vil vi gerne se forhold-
ene med egne øjne for at kunne danne 
os så præcist et indtryk som overhovedet 
muligt.”
“Overordnet kan vi med informationer  
fra diverse opslagsværker komme et langt 
stykke af vejen. Fx kan vi derigennem få et 
overblik over hyppigheden af oversvøm-
melser og hurricanes helt ned på adresse-
niveau. Og med supplerende opslagsværker 
som fx Axco har vi adgang til andre cen-
trale data.” 

Skrevet af
Carsten sivertsen

De seneste års naturkatastrofer har understreget vigtigheden  
af en realistisk, detaljeret og opdateret risikovurdering.
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Gammelt vs. nyt mindset

stempelafgift 

Afgift betales ved indgåelse eller  
ændring af en forsikringsaftale

Valgfrihed mellem sum og præmie

Summer og skønnede summer

Afgift ved ændring af forsikringsaftale; 
forskelsstempling af ændret sum eller 
præmie

Afgift (primært) på nytegnede  
forsikringer

skadesforsikringsafgift

Afgift betales når præmien opkræves,  
uafhængigt af om aftalen er ny eller  
gammel, ændret eller uændret

Ingen valgfrihed, altid opkrævet præmie

Der anvendes ikke summer  
og ingen skøn

Ingen pendant til forskelsstempling;  
altid afgift af hele den til enhver tid  
opkrævede præmie

Afgift på præmien af alle forsikringer  
i porteføljen

note — Ved implementering af skadesforsikringsafgiften er det vigtigt at frigøre sig fra det mindset, der hører til stempelafgiften.

“Men det sidste stykke af vejen ud til 
den enkelte lokation går vi gerne selv. Det 
er her, vi kan konstatere, om der fx er en 
effektiv nedlukning af naturgasforsyning 
i tilfælde af seismisk uro, om der er hen-
sigtsmæssige afløb, og – i et videre pers-
pektiv – om virksomheden har udarbejdet 
beredskabsplaner og bl.a. tænkt på “dual 
sourcing” i form af ekstra produktionsfa-
ciliteter og lagerfaciliteter i tilfælde af en 
katastrofe”, siger Jørgen Tornbo. Dér, hvor 
egen besigtigelse ikke er mulig, indhenter 
Tryg supplerende risikodata via udsendelse 
af spørgeskemaer.

Hvor er risiKoen?
Et af de forhold, der i dag bliver taget mere 

Lov om stempelafgift har hidtil forpligtet 
forsikringsselskaberne til at opkræve stem-
pel med enten 29 øre pr. 5.000 kr. forsik-
ringssum eller 14 % af præmien. Selskabet 
har selv kunne vælge, hvilken af de to be-
regningsmåder der ønskes anvendt på de 
enkelte forsikringsprodukter.

Med virkning fra 1. januar 2013 erstattes 
stempelafgiften med en skadesforsikrings-
afgift. Ændringen medfører, at stempelaf-
giften omlægges fra en afgift på forsik-
ringsdokumenter til en løbende afgift  
på forsikringspræmier. Afgiften vil udgøre 
1,1 % af forsikringspræmien.

KomBinerede forsiKringer
Den nye afgift medfører også en ændring 
af den gældende praksis for beregning af 
afgiften for kombinerede forsikringer, ek-
sempelvis en husforsikring, der også om-
fatter forsikring for brand- og vandskade.

Hidtil er stempelafgiften kun blevet be-
regnet af den forsikring, hvor præmien var 
højest. Dette ændres med den nye lov, så 
der fra 1. januar 2013 skal beregnes afgift 
af den samlede præmie – dvs. af præmien 
for alle de forsikringer, som indgår i den 
kombinerede forsikring. — NC

højde for end tidligere, er antallet og  
beliggenheden af lokationer under den 
samme virksomhed: “Vi vil gerne undgå 
ukendte risici og efterspørger konkrete 
adresser med postkoder og gerne med  
geodata, så vi også har et godt overblik 
over, hvor den konkrete risiko befinder sig, 
når en naturkatastrofe indtræffer”, siger  
Jørgen Tornbo. Information der konstant 
bliver opdateret, bliver samtidig stadig 
mere central for risikovurderingen. Og at 
det i den forbindelse er vigtigt at tage  
historikken med i vurderingen, har skælv-
ene de senere år i New Zealand været et 
godt eksempel på: “Traditionelt har den 
store offentlighed ikke forbundet New Zea-
land med jordskælv, men da skælvene kom 

i 2011 og i år, havde de fatale konsekven-
ser. Christchurch blev nærmest lagt ned,  
og katastrofens menneskelige og materielle 
omfang var enormt.”

Også forsikringsfolk har brug for en god 
forsikring. I 2010 sendte en oversvømmelse 
familien Tornbo bort fra hjemmet i syv en 
halv måned. 

En del af Trygs ydelser ligger inden for 
rådgivning. Et eksempel på det kan være 
anbefaling af et beredskab med mobile 
dæmninger, som kan beskytte ejendomme 
mod ødelæggende vandmasser. Senest 
har erfaringerne fra oversvømmelserne i 
Thailand understreget behovet for bedre 
beskyttelse. — CS

 

Ny skadesforsikringsafgift  
pr. 1. januar 2013

Skrevet af
niels CHristiansen

Stempelafgift på forsikringsdokumenter  
omlægges til løbende afgift på præmier.
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Væsentlige 
skridt i  
den rigtige 
retning

Med en combined ratio på 89,3 tegner det 
nyligt offentliggjorte halvårsregnskab et 
billede af en forsikringskoncern, der be-
væger sig i den rigtige retning. Også i  
Industri kan man glæde sig over særdeles 
flotte regnskabstal, der dog ikke kun skyl-
des indeværende års indsatser.

“Det har været et meget tilfredsstillende 
halvår og et vældig godt andet kvartal. Fak-
tisk det bedste kvartal i fem år, så det er 
helt bestemt glædeligt for os”, siger kon-
cerndirektør Truls Holm Olsen i Industri, 
som peger på en række forskellige grunde 
til de positive resultater. 

store aflØBsgevinster
“Resultatet er fremkommet i en periode, 
hvor vi dels har været skånet for meget 

voldsomme storskader og dyre vejrskader, 
dels har en række store afløbsgevinster, 
der trækker nøgletallene i den rigtige ret-
ning. En combined ratio i Industri på 83,8 
for halvåret lyder jo umiddelbart fantastisk, 
også set i lyset af koncernens overordnede 
målsætning på 90. Men afløb fra tidligere 
skadeårgange vægter ret betydeligt – fak-
tisk med 10,5 procentpoint – og uden 
dette lander vi altså på 94,3. Det er sta-
dig flot, men måske en anelse mindre be-
mærkelsesværdigt. Så selvom vi er stolte 
over at kunne fremlægge et godt resul-
tat, er vi naturligvis ikke blinde for de om-
stændigheder, det er fremkommet under”, 
forklarer Truls Holm Olsen. 

rigtige men  
upopulære Beslutninger
Selv glæder han sig mest over, at både 
halvåret og andet kvartal signalerer styrken 
ved at tage et langt, sejt træk. For der har 
været svære beslutninger at tage igennem 

perioden, og det er bestemt heller ikke 
dem alle, der er blevet positivt modtaget 
af hverken kunder eller mæglere. 

“Vi har været i en situation, hvor vi 
måtte tage en række upopulære beslutnin-
ger – det er vi ganske godt klar over. Nogle 
vil sikkert mene, at vi er begyndt at stille 
for mange eller for urimelige krav, og an-
dre ser måske skævt til de præmieforhøjel-
ser, vi har bebudet. Men det har efter vores 
mening været nødvendige tiltag, og vi har 
hele tiden været klar over, at det kunne 
give både anledning til kritik og mistede 

“Vi har fået kritik af nogle af 
de ændringer, vi har iværksat. 
Det har vi selvfølgelig lyttet 
til og taget ved lære af, så vi 
kan gøre det bedre en anden 
gang.”

Trygs halvårsresultat fik flotte ord med på vejen af medier  
og analytikere, og også fra ledelsen i Industri meldes der  
om tilfredshed med fremgangen. Men ikke alle strategiske 
beslutninger har været lige populære. 

Skrevet af
Bodil gantZel
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Med en combined ratio på 89,3 kunne Tryg 
i det nyligt offentliggjorte halvårsresultat 
fremvise fremgang på hele 4,4 procentpoint 
i forhold til samme periode i 2011. Det gode 
resultat er hjulpet af færre store skader end 
sidste år, men kan ligeledes tilskrives en mål-
rettet indsats for at genetablere lønsomheden 
i forsikringsforretningen. 
I 2010 havde Tryg således en combined ratio 
på 98,8 og forsikringsforretningen løb med 
andre ord kun lige akkurat rundt. På dette tids-
punkt fastsatte koncernen målet om at nå en 
combined ratio på 90. De seneste tal viser, at 
Tryg er på rette vej.

Combined ratio markant ned

markedsandele”, forklarer koncerndirektøren 
og tilføjer:

“Når det er sagt, har vi helt sikkert fået 
nogle erfaringer, som vi kan lære af frem-
over. Det gælder især vores håndtering af 
processen, idet vi forstår, den har givet 
store udfordringer for både mæglere og 
kunder. Det er selvfølgelig ikke i orden, 
og det har vi tænkt os at gøre noget ved. 
Vi vil derfor fremadrettet fokusere endnu 
mere på tæt dialog og god udveksling af 
information, som kan understøtte et vel-
fungerende og godt samarbejde med for-
sikringsmæglerne.”

Klimaudfordringen lever  
i Bedste velgående
Selv ikke de bedste intentioner om godt  
og konstruktivt samarbejde og selv ikke 
flotte nøgletal og bedre end forventede 
regnskabstal kan dog stille garantier om 
hverken forsikringsselskabet eller industri-
forretningens økonomiske fremtid. 

“Første halvår af 2012 viser, at vi er på 
rette vej, men intet er sikkert i forsikring. 
Vi står stadig over for en række store ud-
fordringer i branchen. Klimaændringerne er 
fortsat et stort tema, og vi vil til stadighed 
skulle forholde os til, hvordan vi bedst 
muligt imødekommer dette. Derfor sætter 
vi også fremover stort fokus på risikoaf-
dækning og udvikling af ingeniørrapporter, 
der har særligt fokus på klimaet. På den 
måde kan vi om ikke undgå klimaudløste 
skader, så i det mindste være så godt for-
beredt som overhovedet muligt”, lyder det 
fra Truls Holm Olsen. — BG

truls holm olsen: Både halvåret og andet kvartal 
signalerer styrken ved at tage et langt, sejt træk. FO
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KOMMentar
Halvårsresultatet



Halvårstal
”De lønsomhedstiltag vi har iværksat, har 
kostet os kunder. Men tiltagene var nød-
vendige for at genetablere lønsomhed i 
Trygs forsikringsforretning.”    

”Vi har fået kritik af nogle af de ændringer, 
vi har iværksat. Det har vi selvfølgelig lyttet 
til og taget ved lære af, så vi kan gøre det 
bedre en anden gang.”

Highlights fra halvårsrapporten

”Halvårsresultatet er bestemt tilfreds-
stillende, men der er stadig et godt stykke 
vej til vi er i smult vande.” Citat: Koncern-
direktør Truls Holm Olsen, Industri

Udvalgte regnskabstal for Tryg Koncernen

Udvalgte regnskabstal for Industri

Bruttopræmieindtægter 1.313 1.312 2.595 2.617

Forsikringsteknisk resultat 176 284 317 434

Afløbsresultat f.e.r. 146 179 307 275

Combined ratio 87,3 78,5 88,7 83,8

Combined ration ekskl. afløb 98,4 92,1 100,5 94,3

Bruttopræmieindtægter 5.145 5.210 10.183 10.351

Forsikringsteknisk resultat 507 835 775 1.201

Afløbsresultat f.e.r. 133 349 315 583

Combined ratio 91,3 84,7 93,7 89,3

Combined ration ekskl. afløb 93,9 91,4 96,8 94,9

 mio. dKK      2. kvt. 2011  2. kvt. 2012 1. halvår 2011 1. halvår 2011

 mio. dKK      2. kvt. 2011  2. kvt. 2012 1. halvår 2011 1. halvår 2011
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Spørgsmål fra 
mæglerhus til Tryg

Magasinet Solutions er en ny del af dialogen mellem mægler-
husene i Norden og Tryg. I hvert nummer er det tanken at åbne 
spalterne for spørgsmål fra et eller flere mæglerhuse i de tre 
lande. Denne gang er det Aon i Norge, Sverige og Danmark, 
som spørger.

Samarbejdet med mæglerhuSe
spørgsmål:

Samarbejder Tryg med alle mæglerhuse, eller 
stilles der konkrete kvalitetskrav til udbudsma-
terialer m.v.?

svar:

Tryg har valgt at være relativ selektiv i 
forhold til hvilke mæglere, vi ønsker at sam-
arbejde med. Dette er også baggrunden for, 
at Tryg i Danmark kun har egentlige samar-
bejdsaftaler og dermed et egentligt formelt 
samarbejde med omkring 20 mæglerhuse. 
Krav til udbudsmaterialer m.v. er skrevet 
ind i vores samarbejdsaftaler, men vi må al-
ligevel indrømme, at der kan være forskel 
på kvaliteten af det materiale, vi modtager 
fra de forskellige mæglerhuse. De opsatte 
krav er dog at betragte som mindstekrav, og 
når vi ser på udbudsmateriale, vil vi vurdere 
kvaliteten, og denne vil have en direkte ind-
virkning på det fradrag, vi giver i præmien. 
Vi har iværksat et projekt, hvor vi vil score 
udbudsmaterialet på udvalgte udbud og der-
ved sikre en god dialog herom med mæg-
lerne, når vi mødes og vurderer samarbejdet 
generelt. 

Stor konkurrence 
spørgsmål:

Hvordan ser Tryg på den nuværende konkur-
rencesituation og præmieudvikling i Norge; 

præmieudviklingen konkret i forhold til  
Tryg og generelt i det øvrige marked?  
Og hvordan tror man udviklingen vil  
blive de kommende år? 

svar:

Dette er et godt spørgsmål, som er  
vanskeligt at give et klart og entydigt  
svar på. Det nuværende forsikringsmarked 
er præget af stor konkurrence med mange 
aktører og et stort prispres. Konkurren-
cen opleves specielt stor inden for person-
produkter og mindre komplekse erhvervs- 
og industrikunder. 
Dette på trods af at det virker som om,  
at der hersker enighed mellem selska-
berne om, at præmieniveauet generelt 
bør øges. Præmieudviklingen fremover 
vil i større grad end tidligere være knyttet 
op mod kapitalbinding og konsekvenser 
af Solvency II. I praksis betyder det, at vi 
sandsynligvis vil se en præmieforøgelse  
i de kommende år for de langvarige 
produkter, som binder mere kapital.   

behov for  
kvalitetSmateriale
spørgsmål:

Hvordan differentierer Tryg/Moderna  
sin prissætning baseret på kvaliteten  
af de forskellige mægleres  
udbudsmateriale? 

svar:

Vi har i Tryg/Moderna ikke ressourcer til at 
besøge alle de virksomheder, som vi skal for-
sikre. Af den grund er det ekstremt vigtigt, at 
mæglere leverer underwriting-materiale og 
risikobeskrivelser til os i så høj kvalitet, at vi 
kan stole på det datamateriale, der sendes til 
os. Jo bedre risikoen er beskrevet i materialet, 
desto mere sikker kan vi være i vores prissæt-
ning. Hvis materialet ikke er godt nok, afstår 
vi fra at give tilbud.

konkurrence fra  
nye ordninger
spørgsmål:

Hvordan oplever Tryg konkurrencen  
fra faciliteter på erhvervsforsikringer?  

svar:

Tryg har gennem de senere år mærket stor 
konkurrence fra både de nye puljeordninger 
og de nye faciliteter – særligt på markedet 
for mellem- og lidt større kunder. Og Tryg 
har også en vis afgang qua disse puljer og 
faciliteter. Tryg har valgt fortsat ikke at indgå 
i sådanne arrangementer. Tryg mener fort-
sat, at den individuelle kundevurdering er 
vigtig, og Tryg ønsker fortsat selv individuelt 
at pris- og vilkårssætte risikoen. Udviklingen 
inden for dette område følges dog nøje.
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Mæglerne bliver en stadig vigtigere  
salgskanal i de nordiske lande. Det er en 
virkelighed, som Tryg agter at få det bed-
ste ud af. Målet er at få en endnu stærkere  
position på markedet. Midlet er at levere 
endnu bedre service, stabilitet og kvalitet  
til mæglerne. 

Det er lidt mere end et år siden, at Tryg 
ændrede sin organisation for at styrke sin 
nordiske opbygning – også for at få endnu 
mere fokus på det voksende mægler- 
marked. En Service Level Agreement (SLA) 
til mæglervirksomhederne er ved at blive 
introduceret – sammen med en generel 
kvalitetsstandard for service. 

Disse to værktøjer skal blandt andet 
sikre, at Tryg reagerer hurtigt, når mæglere 
henvender sig. Der er fastsat standarder 
for, hvor hurtigt der skal reageres på for-
skellige typer af henvendelser. Det gælder 
blandt andet, om Tryg ønsker at afgive 
tilbud, dækningsbekræftelser, udfærdigelse 
af police og ændringer i police. Servicen til 

mæglerne vil også blive forbedret ved at 
udpege navngivne hovedkontaktpersoner, 
holde kvartalsvise samarbejdsmøder og en 
forbedret opfølgning af porteføljen.

mere foKus på serviCe
”Det nordiske marked vil kun vokse i  
begrænset omfang, og konkurrencen er 
stærk også fra international side. Men jeg er 
sikker på, at vi kan have en fin portefølje via 
mæglerne og derigennem fastholde vores 
solide position på det nordiske marked”, 
siger direktør Ulf-Lennart Gertz Johansson, 
ansvarlig for mæglersalg på nordisk plan i 
Tryg Industri. ”Det kræver, at vi er de bedste 
til at levere service og kvalitet til mæglerne. 
Vi skal være deres preferred partner.”

For yderligere at fokusere på at servicere 
mæglerne blev Tryg organisationen i Dan-
mark først på sommeren ændret, så al  
service til mæglerne nu håndteres i  
mæglerenheden. 

Det giver en hurtigere og mere effek- 
tiv service. Gennem denne ændring bliver 
underwriting en specialistenhed. Samme 
fremgangsmåde er i flere år anvendt i 
Norge, og erfaringerne herfra er særdeles 
positive.

Den nye nordiske organisation i Tryg sikrer  
endnu større fokus på mæglerdelen, fastslår 
den nordiske direktør med ansvar for mæglersalg.

Handler iKKe Kun om pris
Tryg undersøger jævnligt, hvad mæglerne 
lægger vægt på i valget af forsikringsselskab. 
Resultatet har været ret konstant de seneste 
år: Service kommer først, dernæst relationer, 
produkter og information. Prisen kommer 
ind på femtepladsen. Det passer Tryg fint, 
fastslår Ulf-Lennart Gertz Johansson:

”Vi en langsigtet aktør og ønsker ikke at 
være en lavpris aktør. Tryg har været her i 
flere hundrede år, og agter også at være her 
flere hundrede år frem. Vi har de økonomiske 
muskler, der giver os – og derigennem vores 
kunder – stabilitet. At levere stabilitet og 
kvalitet til kunderne  betyder meget for os. 
Derfor passer det os fint, at prisen har lavere 
vægt end disse parametre blandt mæglerne. 
Det samme gælder formentligt blandt 
kunderne. De fleste forstår, at forsikring er 
så vigtigt, at det ikke kun handler om pris, 
men om tryghed, stabilitet og kvalitet.”

vi sKal frem i feltet
Relationerne til mæglerne er endnu et 
fokuspunkt for Tryg i år. Her er der plads  
til forbedring, erkender Ulf-Lennart Gertz  
Johansson:

Vi skal levere  
service med  
stabilitet og kvalitet

Skrevet af
ulriK larsen
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Den nordiske mæglerorganisation

Den danske mæglerorganisation

INDUSTRI
Koncerndirektør
Truls Holm Olsen

INDUSTRI – SALG MÆGLER & SVERIGE
Direktør

Ulf-Lennart Gertz Johansson

MÆGLER DK
Mæglerdirektør
Gert Hallander

MÆGLER NO
Mæglerdirektør
Håvard Stokke

MÆGLER SE
Ulf–Lennart Gertz Johansson

MÆGLER DK
Mæglerdirektør
Gert Hallander

MÆGLER SALG 
Mæglerdirektør 
Gert Hallander 

SUPPORT 
OG MÆGLERSERVICE

Mæglerchef
Niels Christiansen

12 medarbejdere 18 medarbejdere

”Vi vil gerne være meget ude hos mæglerne 
og dermed skabe kontakt og opbygge rela-
tioner. Når den næste mæglerundersøgelse 
kommer i 2013, skal Tryg gerne ligge i den 
forreste del af feltet. Det kommer vi også til. 
I vores nye SLA-koncept indgår, at vi skal ud 
og besøge mæglerne mest muligt, for det er 
derude, at forretningsmulighederne opstår. 
Den styrkelse, der nu er gennemført i vo-
res interne servicedel, vil også bidrage til at 
styrke vores position i målingen betydeligt”, 
mener Ulf-Lennart Gertz Johansson.

MED bLIK fOR DET  
INTERNATIONALE
Flere internationale forsikringsaktører er 
kommet ind på det nordiske marked og har 
yderligere skærpet konkurrencen og pres-
set prisen. Omvendt har Tryg, qua samarbej-
det med AXA Corporate Solutions, adgang til 
et internationalt netværk til gavn for kunder 
med forsikringsbehov uden for Skandinavien.

”De nordiske virksomheder bliver mere  
internationale og flytter produktion uden 
for Norden. Som Nordens næststørste for-
sikringsselskab skal vi kunne følge vores 
kunder ud i verden. Det strategiske sam-
arbejde med verdens største forsikrings-
selskab betyder, at vi er repræsenteret i 
mere end 90 lande. Det giver os en god 
mulighed for at løse de fleste nordiske 
kunders internationale forsikringsbehov.  
På den måde har AXA-samarbejdet gjort 
det muligt at tiltrække en række nye kunder”,
påpeger Ulf-Lennart Gertz Johansson. — UL

”At være en del af en stor or-
ganisation gør det muligt at 
overføre viden og best practise 
mellem landene. Vi vil kombi-
nere den nordiske organisation 
og den nordiske viden med at 
være vældig lokale, når vi laver 
forretning, så kunden får en 
løsning, der er forenelig med 
det lokale marked.”
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Birgitte Kofod olsen — CSR chef, Tryg

“At tænke bæredygtigt er smart: Det giver sorte tal og  
et sundt miljø. I Tryg er vi optaget af Mobility Management  

som endnu et redskab til at reducere vores klimapåvirkning.  
Hos os handler Mobility Management om at undgå  

overflødige rejser, skifte til bæredygtige transportformer og 
fremme effektiv transport. Sidegevinsterne er sundhed  

for medarbejderne og færre omkostninger.”

tænK 
Bæredygtighed  
ind i hverdagen
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