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Hvem er vi?

Samfundspartnerskabet 
REBUS

WP1 – strategiske partnerskaber 
og forretningsmodeller



REBUS arbejde med Strategiske Partnerskaber
REBUS samler, udvikler, formidler 
viden om strategiske partnerskaber

REBUS’ ressourcepersoner:
 Allan Revsbech, Himmerlands boligforening 
 Helene Bekker, HLA 
 Signe Kongebro, HLA
 Vibeke Jessen, COWI
 Peter Hedegaard Saint-Gobain 
 Martin Rasmussen, Saint-Gobain 
 Maria Toft Calundan Kuben
 Blinkilde Hans, NCC
 Sabine Desirée Åxman, NCC
 Per Anker Jensen, DTU 
 Jakob Brinkø Berg, DTU 
 Christian Thuesen, DTU 



Program

Hvad er strategiske partnerskaber?

Hvad er forretningsmodeller og hvad kan de bruges til?

Hvilke nye rolle skaber strategiske partnerskaber for virksomhederne og bygherrer?

Hvordan kan fremtiden se ud med strategiske partnerskaber?



Strategiske partnerskabers historie

Transaktionsomkostninger
Oliver E.
Williamson
Nobelpris 
modtager 
2009

1980

1990

2000

2010

2016-2020

Sir Michael Latham Sir John Egan

Achieving Excellence in Construction 



Strategiske partnerskaber

Et strategisk 
partnerskab er
- en særlig 

længerevarende 
aftale,

- oftest udbudt i en 
rammeaftale,

- med fokus på 
samarbejde på 
tværs af 
byggebranchen og 

- vidensoverførsel
fra ét projekt til det 
næste. 
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Poll: Effekter af strategiske partnerskaber 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Eksperter i netop dit byggeri

Øget mulighed for bæredygtighed

Stabil indtjening

Dokumenteret værdi på de opnåede resultater

Mindre ressourcespild

Minimering af fejl og mangler

Hurtigere igangsætning af byggeri

Budgetsikkerhed

Reduceret byggetid

Bedre håndtering af brugernes behov

Færre omkostninger til udbud

Øget mulighed for innovation

Større gennemsigtighed, klarere beslutningsgrundlag.

Forskellige fagligheder som styrke – ikke som barriere 



Forretningsmodeller
Hvad er en forretningsmodel?
Hvilke typer eksisterer i byggeriet?



Forretningsmodeller
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Model Virkelig



Forståelse af forretningsmodeller 

Business models by their very nature are 
designed not to change, and they become 
less flexible and more resistant to change 
as they develop over time
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Value proposition
A product that help 
customers to more 

effectively, conveniently 
and affordably do a job 

they’ve been trying to do

Resources
People, technology, 
products, facilities 

equipment, brands and 
cash that are required to 

deliver the value 
proposition to the 

customer

Profit formula
Assets and fixed cost 

structure and the margins 
and velocity required to 

cover them

Processes
Ways of working together 
to address recurrent tasks 

in a consistent way

Forretningsmodeller af Christensen, 
Bartman, & van Bever (2016)

Prioriteter Kapabiliteter



Forretningsmodeller kan bruges til
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• Identificere problemer

• Evaluere forskellige senarier

• Finde nye markeder

• Evaluere processer



Forretningsmodeller

Leveranceteam Bygherre
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Økonomi

Tid

Kvalitet
(Benefits)



Lønsomheden i byggeriet (gns. EBIT %)
EBIT Marginal 2016-2018

Material Market

Kilder: FRI Brancheundersøgelse 2017, Dansk Byggeri: Regnskabsanalyse for Bygge- og Anlægsbranchen 2017 og 2018, Forretningsbarometer (Installatøranalyse) 2017, div. Årsrapporter, Danmarks Statistik, Finans.dk, BIQ

Materiale
producenter

Engros-
virksomheder

Fag
entreprenører

Bygge og Anlægs-
entreprenører

-5%

5%

15%

30%

20%

10%

0%

Rådgivende Ingeniører
og Arkitekter 

Ejendomsudviklere 



Arketyper

Arkitekt Rådgiver Entreprenør Leverandør

Value 
propostions

• Høj arkitektonisk kvalitet
• Kunst
• Prestige (omdømme)
• Udvikling 
• Rådgive bygherre
• Lytte til brugerne

• Rådgive bygherre
• Prestige (omdømme)
• Sikre bygningens 

holdbarhed og teknik
• Innovative løsninger
• Troværdige løsninger

• Omsætte projekter til 
byggeri -> bygbarhed

• Give bygherren hvad der er 
økonomisk muligt i projektet

• Produkter med få fejl og 
reklamationer

• Bæredygtighed & komfort
• Materialer leveres til tiden

Profit 
formel

Salg af timer til at dække høje 
variable omkostninger

Salg af timer til at dække høje 
variable omkostninger

Sikre “bæredygtigt” cashflow
for at dække variable omk. og
kontraktuelle ricisi

Salg af produkter og systemer

Ressourcer • Kreative og kompetente 
medarbejdere

• Stærke digitale værktøjer
• Kommunikations-ressourcer
• Kommercielle relationer
• Projektledelse og styring

• Stærke faglige 
specialkompetencer specielt 
indenfor teknik

• Stærke digitale værktøjer
• Kommercielle relation er og 

projektalliancer
• Projektledelse og styring

• Byggefaglighed 
Specialkompetencer og 
specialuddannede 
medarbejdere

• Special materiel
• Indkøbskompetencer 
• Projekt- og byggeledelse

• Brand
• Godt forhold til 

kunder/Entreprenører) 

Processer • Sammentænke æstetik og 
funktion

• Sætte de rigtige teams
• Omskabe ide/behov til 

design
• Skabe grundlag for byggeri,
• Vinde konkurrencer
• Udvikling 

• Dybe fakta-undersøgelser
• Holde balancen mellem unik 

og standard
• Lave ”godt nok” løsninger
• Kvalitetssikring / granskning
• Sikre realiserbare løsninger 

(bygbarhed, arkitektur, pris)

• kalkulere udgifter
• Læse markedet (udgifter, 

kapacitet, m.m.)
• Overholde tidsplan og 

fleksibilitet
• Styre indkøb og logistigl

• Forstå markedet på kort og 
lang sigt (10, 20, 30 år)

• Udvikle nye produkter/nye 
markeder

• Optimere produktionen
• Reklamere for produkter



Forretningsmodeller i strategiske partnerskaber

16

”Gruppekøb”

Strategisk partner



Forretningsmodeller i strategiske partnerskaber
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Strategiske partner

”Det kendte navn”

Kilde: Lone Zeeberg Nielsen, fsb (LinkedIn 2018)



Nye roller
- Hvem skal gøre hvad og hvordan?



Nye roller: Bygherre / leveranceteam?

Bygherrekapabiliteter
Strategiske Udvælgelse af de projekter der skaber størst værdi

Definere projektets mission
Tilvejebringe finansiering
Styre projektporteføljen
Styre interessenter

Kommercielle Skabe attraktive projekter gennem ”indpakning”
Udforme kontrakter
Relationer til virksomheder og samarbejdspartnere

Ledelse Intern information om projektets fremdrift 
(Assurance) 
Projekt koordinering og planlægning
Integration af det skabte aktiv i driften

Leveranceteamkapabiliteter
Strategiske Skabelse og implementering af langsigtede planer

Udforske nye markeder
Identificere nøglekunder
Ledelses opfølgning på nye projekter

Funktion Kontinuitet i produkt og/eller service
Standardisere produkter
Skabe masseproduktionsfordele
Skabe stabilitet og specialisering
Skabe nye business units der kan understøtte nye 
kapabiliteter

Projekt Småvolumen produktion
Speciallavede produkter
Løse ikke rutine opgaver
Organisk, fleksibel og uformel organisationsdannelse 
Autonomi og eksperimenter i forhold til moder 
virksomheden
Horisontal kommunikation mellem medarbejdere

(Winch & Leiringer 2016) 

(Davies & Brady 2000, 2004, 2016)



Hvad er de vigtigst kapabiliteter for leveranceteam?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Speciallavede produkter
Småvolumen produktion

Autonomi og eksperimenter i forhold til modervirksomheden
Udforske nye markeder
Løse ikke rutineopgaver

Identificere nøglekunder
Skabe nye business units der kan understøtte nye kapabiliteter

Ledelsesopfølgning på nye projekter
Standardisere produkter

Skabe stabilitet og specialisering
Horisontal kommunikation mellem medarbejdere

Skabe masseproduktionsfordele
Skabelse og implementering af langsigtede planer

Kontinuitet i produkt og/eller service
Organisk, fleksibel og uformel organisationsdannelse



Hvad er de vigtigst kapabiliteter for bygherren?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Intern information om projektets fremdrift (Assurance)

Skabe attraktive projekter gennem ”indpakning”

Udforme kontrakter

Tilvejebringe finansiering

Styre interessenter

Integration af det skabte aktiv i driften

Udvælgelse af de projekter der skaber størst værdi

Definere projektets mission

Styre projektporteføljen

Projekt koordinering og planlægning

Relationer til virksomheder og samarbejdspartnere
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Nye roller

Arkitekt i alle faser
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Nye roller

Entreprenør som rådgiver

• Indgå i design processen

• Give relevant sparring

• Honoreres for hold-
indsats, ikke for salg



Fremtiden for strategiske 
partnerskaber
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Fremtiden for strategiske partnerskaber

• Fokus på andet end pris
• Fokus og incitamenter til 

at skabe kvalitet
• Tæt samarbejde på tværs

af virksomheder og fag
• Udnytter rammerne inden for

reglerne om udbud (EU)
• Benytter blivende teams
• Sammentænker værdikæden
• Skaber klare og fælles målsætninger
• Systematisk kommunikation
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Fremtiden for strategiske partnerskaber

Tak for jeres opmærksomhed
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