
Præsentation ved Afd. chef Peter Fangel Poulsen



Rammer for Realdania By & 
Bygs virke

 At erhverve og opføre fast ejendom med henblik 
på at bevare bygningsarven og udvikle byggeriet 

• For de nuværende og kommende generationer

• For at fremme en bæredygtig udvikling

• For at fremme ny viden og innovation

For at medvirke til at realisere Realdanias 
filantropiske mål, som fastlagt i filantropistrategi 
2018-2021 gennem filantropiske investeringer 
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Baggrund 
Realdania By & Byg

 Realdania Byg stiftet som datterselskab i 2003 for at opbygge 
ejendomsportefølje og opbygge kompetencer inden for området

 Realdania By stiftet som datterselskab i 2007 for at gennemføre konkrete 
arealudviklingsprojekter og opbygge kompetencer inden for området

 Sammenlagt pr. 1. januar 2016 i selskabet Realdania By & Byg for at 
samle ejerskab og filantropiske investeringer inden for fast ejendom
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Historiske ejendomme

42 historiske ejendomme i drift

6 historiske ejendomme under 
restaurering

 Periodemæssigt: ca. 1500 til 1963

 Forskellige bygningstypologier og 
byggetraditioner 

 Spredt over hele Danmark

 Ejendommene i drift drives på 
kommercielle vilkår



Udviklingsbyggeri

 3 udviklingsbyggerier i drift

 3 udviklingsbyggerier under 
opførelse/ombygning

 12 (21) solgte udviklingsbyggerier

 Ejendommene i drift drives på 
kommercielle vilkår
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Parallel eksempel





Har  vi  den tilstrækkelige 
lønsomhed i branchen
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Er  vi gode nok til at dele 
viden?



Stammedansen



5-2-1 modellen



Hovedproces i byggeriet

MCS Udbud

Facade udbud

Samarbejde

Byggegrube udbud

Ledninger udbud

Byggeri

Hovedent.udbud Samarbejde

Byggeri

Byggeri

Fag udbud

Samarbejde

Byggeri

Byggeri

Byggeri

Sene
udbud



Udbudsstrategi
Step 1 – udbud af hovedpakker

Realdania Byg A/S

MCS ByggegrubeFacadeLedninger

Styring og byggeplads (Hovedentreprise):
Byggeledelse, Byggeplads styring, Øvrige 

omkostninger, Risikotillæg, honorar for 
samarbejde, dækningsbidrag



Samarbejdsfase
Tidsplanlægning og struktur, Bygbarhed, udvikling af udbudspakker, designudvikling

Udbudsstrategi
Step 2 - PCSA (pre construction service 
agreement)

Realdania Byg A/S

MCS Byggegrub
e

Styring og byggeplads (Hovedentreprise):
Byggeledelse, Byggeplads styring, Øvrige omkostninger, 

Risikotillæg, honorar for samarbejde, dækningsbidrag
FacadeLedninger



Samarbejdsfase
Tidsplanlægning og struktur, Bygbarhed, udvikling af udbudspakker, designudvikling

Udvikling af beskrivelser og udbudsmateriale

Udbudsstrategi
Step 3 - Udbud af fagentrepriser 

Realdania Byg A/S

MCS

Råhus Indvendig
e arb

Øvrige

M&E
M&E

installation
er

Byggegrub
e

Styring af Hovedentreprise:
Byggeledelse, Byggeplads styring, Øvrige omkostninger, 

Risikotillæg, honorar for samarbejde, dækningsbidrag
FacadeLedninger



Samarbejdsfase
Tidsplanlægning og struktur, Bygbarhed, udvikling af udbudspakker, designudvikling

Udbudsstrategi
Step 4 - Samling i hovedentreprise

Realdania Byg A/S

MCS

Råhus Indvendig
e arb Øvrige

M&E
M&E

installation
er

Byggegrub
e

Styring af Hovedentreprise:
Byggeledelse, Byggeplads styring, Øvrige omkostninger, 

Risikotillæg, honorar for samarbejde, dækningsbidrag
FacadeLedninger



Prissæt og diskuter risici.  



Konflikter kan ikke undgås, 
men kan håndteres bedre

 Det nye aftale system indeholder 

 Løsningstrappe, mediation, mægling, hurtig afgørelse endeligt voldgift, 
flere muligheder som vi er nødt til at tage i anvendelse nu og blive bedre 
til at forstå. 
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Pointe 3

 brug risikovurderingerne mere aktivt, og blive bedre og mere effektive til 
at håndtere konflikter 
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Vores arbejdspladser har 
produktivitets potentiale 
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Et nyt aftale system er kommet 
– tag imod det og brug det

 Mange nye muligheder:

 Et hurtigere  
konfliktløsningssystem

 En grundigere gennemgang af 
projekterne 

 Et større ansvar også fra 
bygherren

 En komplet leverance fra 
rådgiveren
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