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Steffen Wissing 
Fagleder, Business Consulting & Chefkonsulent 

Særlige erfaringsområder 
Steffen er chefkonsulent og fagleder for forretningsrådgivning. Steffen er uddan-
net i ledelse, økonomi og IT. Dertil kommer mange års erfaring indenfor føde- og 
drikkevarebranchen samt byggebranchen.  
 
Han har erfaring i ledelse og opbygning af driftsorganisationer, forandringsledelse, 
projektledelse og risikoledelse. 

 
Hans kompetencer dækker strategiudarbejdelse indenfor produktion, facility ma-
nagement, outsourcing og bæredygtighed. Herunder udarbejdelse af markedsana-
lyser og økonomiske analyser.  
 
Dertil kommer en solid indsigt i IT-systemer til styring af bygninger, maskinanlæg 
og virksomhedsadministration. Herunder varetagelse af udbudsprocesser, bruger-
kravspecifikation og test. 
 
De seneste to har Steffen bistået mere end 25 virksomheder med bæredygtig for-
retningsudvikling.  
 

 
 
 
 

 

 Nedenstående referencer er udvalgt blandt mange ud fra at de indeholder  
 Forretningsudvikling 
 Audits/inspektioner 
 Bæredygtighed 
 Markedsanalyse 
 

2006 -  
  

NIRAS A/S - Fagleder, Business Consulting og Logistik samt Chefkonsu-
lent 

Forretningsudvikling af fagområdet, konsulentopgaver indenfor fagområdet samt 
generelle projektledelsesopgaver. Jobbet omfatter desuden rollen som Knowledge 
Manager for Procesdivisionen i NIRAS. Indtil 2015 også traditionel bygherrerådgiv-
ning. 
 

2021 

 

Grøn forretningsplan og produktionsaudit for en betonelementfabrik 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Virksomheden ønskede en mere bæredygtig profil og bad NIRAS om at: 
• Udvikle et vand- og energibesparende koncept til slibning af terrazzoelementer 
• Identificer en alternativ løsning til 100 % oliefyret dampproduktion 
• Gennemføre en kundeundersøgelse vedrørende bæredygtighed  

• Hjælp til udvikling af en grøn forretningsmodel  
• Opstille en aktionsplan for implementering 
Der blev udarbejdet business cases for de forskellige løsninger, og de som selska-
bet tog om hvad der skulle implementeres skærpede deres grønne profil. Dette 
skabte grundlaget for en mere veldefineret marketingindsats. 
Projektet blev gennemført i en periode på 5 måneder af 5 konsulenter fra NIRAS, 
der dækkede beton, spildevand, forsyningsselskaber, CO2 beregninger, økonomi 
og forretningsudvikling. 
 

2021 

 

Grøn forretningsplan og produktionsaudit for et industrivaskeri 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Virksomheden, der udfører industriel vask af tekstiler, ønskede en mere bæredyg-

tig profil og bad NIRAS om at: 
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- Brug af regnvand 
- Genbrug af vand 
- Varmegenindvinding 
- Solceller 
Der blev udarbejdet business cases for i alt 20 forskellige løsninger til at skærpe 
den grønne profil og forbedre indtjeningsevnen. 
Projektet blev gennemført i en periode på 3 måneder af 4 konsulenter fra NIRAS, 

der dækkede, vand, energi, CO2 beregninger, økonomi og forretningsudvikling. 
 
Kunde: Victor Vask A/S 
 

2021 

 

Grøn forretningsplan for et entreprenørfirma 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Firmaet ønskede en mere bæredygtig profil og bad NIRAS om at: 
 Udvikle et koncept for bæredygtig jordhåndtering 
 Hjælp til udvikling af en grøn forretningsmodel 
 Oprette en handlingsplan for implementering 
Jordhåndteringskonceptet omfattede 9 business cases. De valg, som selskabet 
omkring disse skærpet deres grønne profil. Dette skabte grundlaget for en mere 

veldefineret marketingindsats. Projektet gennemførtes i en periode på 3 måneder 
af 3 konsulenter fra NIRAS, der dækker jordbundsaktion, CO2 beregninger øko-
nomi og forretningsudvikling. 
 
Kunde: Sellesborg Entreprenørfirma ApS 
 

2020 
  

Grøn forretningsplan og produktionsaudit for en drikkevareproducent 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Bornholms Mosteri producerer økologisk most og juice til førende restauranter, bu-
tikker og caféer i Norden og sætter en ære i at dyrke den oprindelige smag af rå-
varerne og dyrke potentialet. De finder det vigtigt, at økonomi og miljø går hånd i 
hånd. NIRAS hjalp med at udvikle en grøn forretningsmodel med fokus på energi- 

og ressourceeffektivitet. En inspektion afslørede 30 forbedringspotentialer, der 
blev beskrevet og prioriteret baseret på deres miljømæssige og økonomiske resul-
tater. NIRAS' team bestod af 3 konsulenter, der dækkede juiceforarbejdning, for-
syningsselskaber og forretningsudvikling. 
 
Kunde: Bornholms Mosteri A/S 
 

2020 
  

Grøn forretningsplan og byggepladsaudit for et byggefirma 
Rolle: Forretningsrådgiver 
Virksomheden havde en erklæret ambition om at være den mest miljøbevarende 
byggefirma. For at være på forkant med den grønne dagsorden bad virksomheden 

NIRAS om at: 
- Foretage et audit for at effektivisere og reducere alle typer affald. 
- Udvikle et koncept til et værktøj til beregning af miljø og økonomiske effekt. 
- Beregning af miljø- og finansielle data for 5 forskellige byggematerialer. 
Fra de mange ideer blev der udvalgt 12 der skulle beskrives og prioriteres ud fra 
deres miljømæssige og økonomiske præstationer. 
De endelige valg foretaget af virksomheden og faciliteret af NIRAS skar antallet af 
muligheder ned til 7 og skærpede den grønne profil. Dette skabte grundlaget for 
en veldefineret marketingindsats. 
Blandt andet kunne virksomheden begynder at kommunikere deres grønne be-
stræbelser og resultater af kontinuerlig forbedring. 
Projektet gennemførtes over en periode på 3 måneder af 3 konsulenter fra NIRAS, 

der dækker byggematerialer, bæredygtighed, affaldshåndtering, lean construction, 
bygningsdesign, økonomi og forretningsudvikling. 
Kunde: Byg Grønt ApS 
 

2020 
  

Bæredygtighedsaudit og strategi for en metalvirksomhed 
Rolle: Projektleder og forretningsrådgiver 
Virksomheden ønskede en mere energi- og ressourceeffektiv styring samt at foku-
serer sin indsats i en grøn retning for at løfte sit image på det lokale marked for 
smedtjenester. Der blev gennemført en audit, som resulterede i 20 ideer til for-
bedringer af produktionsopsætningen. Fra idéerne blev der valgt 12 muligheder, 
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der skulle beskrives og prioriteres ud fra deres miljømæssige og økonomiske præ-
stationer. De valg, virksomheden foretog og som blev faciliteret af NIRAS, skær-
pede den grønne profil og skabte grundlaget for en marketingindsats med et grønt 
perspektiv. 
NIRAS assisterede virksomheden med 3 konsulenter, der dækkede områder som 
metalproduktion, lean, energioptimering, bæredygtighed, økonomi og forretnings-
udvikling. 

Kunde: Tejn Smedeforretning ApS 
 

2020 
  

Grøn forretningsplan og FM-audit for et ferieresort 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Virksomheden har i flere år gennemført initiativer, der skal forbedre deres grønne 
profil. Næste skridt var at komme til det niveau, var aktiv markedsføring kan finde 
sted. Virksomhedens visionen er at give gæsten en bæredygtig oplevelse, og som 
omfattede energioptimering, reducere brugen af kemikalier og biodiverse venlige 
faciliteter. Projektet blev udført af et team på 4 konsulenter, der dækker energi, 
biologi, affald og forretningsudvikling. 
Kunde: Sannes Familiecamping ApS 
 

2020 -  
  

Bæredygtighedsaudit og implementering af strategi på et slagteri 
Rolle: Projektleder og forretningskonsulent 
Virksomheden havde lagt en strategi for bæredygtighed som skulle implemente-
res. Som pilotprojekt blev NIRAS blevet bedt om at gøre dette på en af virksom-
hedens fabrikker. Fremgangsmåden var en kombination of bæredygtighedssemi-
narer, gennemgang fabrikken, udarbejdelse af forbedringsforslag og workshop 
med nøglepersoner. 
NIRAS team bestod af 9 personer og opgaven forløb over 2 måneder. 
Kunde: Danish Crown Foods A/S 
 

2020 -  
  

Grøn forretningsplan og FM-audit for en forlystelsespark 
Rolle: Projektleder 

En forlystelsespark på Bornholm ønsker at blive mere bæredygtig og har en bred 
vifte af ideer til at gøre dette. De ønsker især at reducere energiforbruget for de-
res vandland, og de ønskede at bruge genbrugsmaterialer til opførelse af deres 
forlystelser. NIRAS blev bedt om at foretage en Facility Audit for at identificere 
yderligere muligheder for forbedringer. Alle ideer skal vurderes og for de bedste 
muligheder udarbejder NIRAS business cases, der omfatter både finansiel og mil-
jømæssig påvirkning. Sammen med ledelsen af virksomheden udarbejder NIRAS 
en handlingsplan og en forretningsplan. Projektet gennemføres af 3 konsulenter 
fra NIRAS over en periode på 3 måneder. 
Kunde: Brændesgårdshaven 
 

2020 -  
  

Grøn forretningsplan og produktionsaudit for et destilleri 
Rolle: Projektleder og forretningsrådgiver 
Et gin og akvavit destilleri ønsker at blive mere bæredygtig og har udarbejdet liste 
med ideer til at gøre dette. De ønsker især at reducere energiforbruget til destilla-
tion og de ønsker at genbruge flere materialer. NIRAS er blevet bedt om at fore-
tage en produktionsaudit for at identificere yderligere muligheder for forbedringer. 
Alle ideer skal vurderes og for de bedste muligheder skal der udarbejdes business 
cases, der omfatter både finansiel og miljømæssig påvirkning. Sammen med ledel-
sen af virksomheden udarbejder NIRAS en handlingsplan og en forretningsplan. 
Projektet gennemføres af 4 konsulenter fra NIRAS over en periode på 2 måneder. 
 
Kunde: Østersøens Brænderi ApS / Bæredygtig Bundlinje Bornholm 

2019-2020 

 

Grøn forretningsplan og produktionsaudit for en palleløfterproducent 
Rolle: Projektleder og forretningsrådgiver 
Produktionsvirksomheden ønskede at bevæge sin i en mere bæredygtig retning og 
havde et omfattende idekatalog med forbedringspotentialer samt et ønske om at 
forbedre processer omkring lakering af deres produkter. NIRAS gennemførte en 
fabriksgennemgang og identificere yderligere forbedringspotentialer. Der blev ud-
arbejdet, business cases, forretningsplan og en praktisk handlingsplan. 
På projektet deltog desuden, en Energirådgiver, en LCA specialist en Lean Produc-

tion specialist og en Markedsrådgiver. 
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Kunde: Ole Almeborg A/S / Bæredygtig Bundlinje Bornholm 
 

2019 -  
  

Forretningsplan for en ingrediensvirksomhed 
Rolle: Projektleder og forretningsrådgiver 
Den øgede efterspørgsel på specifikke farmaceutiske ingredienser samt mulighe-
den for at virksomheden kan udvide sit virke til nye markeder har skabt et behov 
for at produktionskapaciteten udvides.  NIRAS gennemførte en analyse af den tek-
niske og økonomiske rentabilitet af både en helt ny fabrik og en udvidelse af den 
gamle.  Dette indebar bl.a. en risikoanalyse der dækkede både byggeprojektet og 
den efterfølgende drift. Der blev foretage en inspektion af den eksisterende fabrik 
og en analyse af de eksisterende driftsomkostninger. 

 
Kunde: ZPD A/S 
 

2019  
  

Bæredygtighedsstrategi 
Rolle: Projektleder og forretningsrådgiver 
Orana producerer juice og ingredienser til fødevareindustrien verden over. De er 
pt. i færd med at etablere nye fabrikker i en række udviklingslande for derved at 
udvide deres markeder og de har forpligtiget sig til at gøre dette iht. FN's verdens-
mål (SDG'erne). NIRAS opgave er at opsætte den overordnede strategi til konkret 
handling forbindelse med de nye fabrikker, deres drift og deres forsyningskæder. 
 
Kunde: Orana A/S 

 
2018 
  

Forretningsplan for et mejeri 
Rolle: Projektleder 
For at kunne efterkomme en stigende lokal efterspørgsel på fødevare og drikkeva-
rer havde en investor brug for hjælp til at udarbejde en låneansøgning til Qatar 
Development Bank. Dette indebar bl.a. opstillingen af en økonomisk model og ud-
arbejdelse af en forretningsplan. 
 
Kunde: Abil Camel Farm & Dairy 
 

2018 

  

Produktions Audit på et bryggeri 

Rolle: Konsulent indenfor økonomi og ledelse 
Teknisk og økonomisk gennemgang af produktionen på et nyt bryggeri for at for-
bedre effektiviteten og sikre at totalentreprenøren af det samlede bryggeri havde 
levet op til byggekontraktens krav om kvalitetsniveau. Gennemgangen resulterede 
i 32 forbedringsforslag med tilhørende business cases. 16 af disse blev prioriteret 
og der blev udarbejdet en handlingsplan.  Der blev udført en benchmarking af 
økonomi og nøgletal. I tillæg blev potentielle leverandører af pakke- og råmateria-
ler screenet og deres prisniveauer sammenligne med bryggeriets indkøb. 
 
Kunde: SODIBA, Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, Limitada 
 

2018 

  

Produktionsaudit på en drikkevarefabrik 

Rolle: Auditleder og  forretningskonsulent 
Projektet omfattede teknisk og økonomisk gennemgang af produktionen og vedli-
gehold med henblik på effektivisering af produktionen. Herunder benchmarking, 
formulering af forbedrings initiativer og opstilling af handlingsplan. 
 
Kunde: Lyon Magnus Inc. 
 

2018 
  

Produktionsaudit på et bryggeri 
Rolle: Forretningskonsulent 
Projektet omfattede teknisk og økonomisk gennemgang af produktionen med hen-
blik på effektivisering af produktionen. Herunder benchmarking, formulering af 
forbedrings initiativer og opstilling af handlingsplan. 

 
Kunde: Asahi Breweries 

2010-2018 

 

Automatisk p-anlæg til BLOX 
Rolle: Bygherrerådgiver 
Fuldautomatisk parkeringsanlæg i BLOX, København med plads til 348 biler. Udar-
bejdelse af markedsanalyse, økonomisk analyse og brugerkravspecifikation for 
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etablering af et automatisk parkeringsanlæg centralt i København inkl. 20-årig 
serviceaftale. Bidragsyder til udbudsmateriale samt ledelse af evalueringsproces-
sen og dens håndtering af dokumentation. 
Koordinering mellem de forskellige entreprenører i designfasen. 
Ledelse af bygherreinspektionerne under opførelsen. 
Commissionering af Herunder test af både kundens og leverandørens driftsorgani-
sationer for bl.a. at sikre korrekt måling ift. servicekontrakten. 

 
Kunde: Realdania A/S 
 

2016-2017 

 

Udvikling af udbudskoncept med tekniske specifikationer 
Rolle: Projektleder  
Udvikling af koncept for standardiserede globale tekniske specifikation til brug for 
effektive udbud af bygninger og udstyr til bryggerier. Kunden er en af de største 
bryggere i verden med bryggerier på 6 kontinenter.Målet med standardiseringen 
var at opnå indkøbsfordele, innovation, bæredygtighed og effektivitet. 
 
Kunde: ABInBev 

2015 - 2016 

 

Forretningsplan for et mejeri 

Rolle: Projektleder 
Projektleder. Business Case for etablering af babypulvermælksproduktion i Dan-
mark med henblik på salg til Kina og det øvrige Sydøst Asien. Herunder afklarings 
af finansieringsmuligheder. 
 
Kunde: Mille Dairy Shanghai Ltd., China 
 

2015 
  

Business Case for en fabrik i Kina 
Rolle: Konsulent 
Projektleder. Indhentning af oplysninger om økonomiske og lovgivningsmæssige 
forhold ved etablering af produktion i udlandet samt rådgivning omkring opbyg-
ning af business case. 

 
Kunde: Chr. Hansen A/S 
 

2015 
  

Technical Due Diligence på et mejeri 
Rolle: Teamleder 
Due Diligence på et mejeri i Pakistan. Identifikation af risici og potentialer for 
driftsoptimering. Evaluering af anlægsaktiver ved hjælp af Fair Market Value meto-
dik. 
 
Kunde: FFBL Ltd, Pakistan 
 

2014 

 

Markedsanalyser ifm. Femernbyggeriet 
Rolle: Projektleder 
Analyser ved Femern Bælt Tunnel byggeriet. Dels en markedsanalyse for det dan-
ske marked for byggematerialer og dels en logistikanalyse af ruter for indskibning 
af byggematerialer. Opgaven blev løst som underrådgiver for KPMG, der varetog 
projektledelsen på den samlede business case på projektet. 
 
Kunde: Samsung C&T 

2012 
  

Implementering af bæredygtighedsstrategi 
Rolle: Projektleder 
Campus Services udmøntning af universitetets bæredygtighedsstrategi. Herunder 
udarbejdelse af et katalog og excel-værktøj med virkemidler deres totaløkonomi 

og CO2 udledning. 
 
Kunde: DTU 
 

2012 
  

Forretningsplan for et kyllingeslagteri 
Rolle: Teamleder 
Business case for etablering af et fjerkræslagteri i Rusland. Omfattende markeds-
analyse, strategi, implementeringsplan og økonomiske beregninger. 
 
Kunde: United Meat, Rusland 
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2008 - 2010 
  

Bæredygtig FM rådgivning 
Rolle: SUN Advisor 
I forbindelse med FN's interne bæredygtigheds strategi blev der udarbejdet en 
manual for bygningsdrift og -vedligehold. Der brev udnævnt 6 såkaldte Sustaina-
bility in UN advisors der hver især repræsenterede et kontinent, som skulle råd-
give FN's projektleder og da manualen var klar skulle granske denne. 
 

Kunde: Forenede Nationer 
 

2010 
  

Markedsanalyse for øl i Kurdistan 
Rolle: Konsulent 
Udarbejdelse af markedsanalyse i forbindelse med mulig etablering af bryggeri i 
det nordlige Irak. 
 
Kunde: Dansk kurdisk investorgruppe 
 

2009 
  

Implementering af bæredygtighedsstrategi 
Rolle: Konsulent 
Planlægning af implementering af koncernmiljø- og klimastrategi. 

 
Kunde: Nykredit A/S 
 

2007 
  

Markedsanalyse af køledistribution 
Rolle: Projektleder 
Markedsanalyse af køledistribution i de nordiske lande 
 
Kunde: Coca Cola Nordic Services A/S 
 

2007 
  

Vandbesparelser på afrikanske bryggerier 
Rolle: Projektleder 
Vurdering af 2 afrikanske bryggerier som del af et vandbesparelsesprojekt på afri-

kanske bryggerier med anvendelse af cleaner production metoden. 
 
Kunde: FN, UNEP 
 

2006 - 2007 
  

Markedsanalyse af drikkevaredistribution 
Rolle: Projektleder 
Markedsanalyse af distributions- og produktionsvirksomhederne indenfor drikkeva-
rer i de nordiske lande. 
 
Kunde: Coca Cola Nordic Services A/S 
 

2002 - 2006 
  

TDC Services A/S - Forretningsudviklingschef 
Ansvarlig for innovationsprocesser, incitamenter og kultur til forbedring og udvik-
ling. 
 

1997 - 2002 
  

TDC Services A/S – Faktureringschef / Økonomichef 
Ansvarlig for TDC’s danske fakturering, indtægtsregnskab og debitorøkonomisty-
ring. 
 

1996 - 1997 
  

Polkomtel SA - Budgetchef 
Ansvarlig for budgettering og opfølgning i en opstarts virksomhed. 
 

1995 - 1996 
  

TDC A/S - Økonomichef 
Ansvarlig for en økonomi- og administrations i en division af TDC. 
 

1992 - 1995 
  

TDC A/S - Økonomimedarbejder 
Udarbejdelse af månedsregnskaber, opfølgning og budgetter 
 

1987 - 1991 
  

Matterhorn ApS - Computerprogrammør og ERP-konsulent 
Udvikling af tipssystem samt Concorde C4 konsulent. 
 


