
 

 

 
   

 
Referat fra fælles markedsdialogmøde vedr. genudbud 
af strategisk partnerskab for Københavns Kommunes 
byggeprojekter  

 

Byggeri København (ByK) gennemførte den 6. januar 2021 et fælles 

markedsdialogmøde vedr. genudbuddet af strategisk partnerskab for 

Københavns Kommunes byggeprojekter i 2021.  

Mødet blev gennemført virtuelt grundet covid-19-situationen.  

Alle deltagere havde forinden tilmeldt sig og i den forbindelse fået til-

sendt et link til mødet. Med linket (som kunne deles indenfor egen or-

ganisation) kunne alle deltage i mødet uden yderligere registrering.  

Ved start af mødet deltog 77 unavngivne deltagere.  

Mødet havde følgende dagsorden/program:  

• Introduktion v/Thue Bay Jørsel 

• ByK strategi og vision v/Kasper Graa Wulff  

• Gennemgang af kommende udbud v/Rikke Gunnestrup  

• Rammeaftalens økonomimodel v/Nina Skjøt-Pedersen 

• Spørgsmål og kommentarer fra deltagere 

Der blev i introduktionen gjort opmærksom på, at formålet med mar-

kedsdialogen var at informere markedet om Byggeri Københavns over-

vejelser for det kommende udbud af strategiske partnerskaber og ind-

hente input fra markedet, hvorfor de viste PP-slides ikke er udtryk for et 

endeligt udbudsmateriale.  

Efter præsentation fra ByK jf. dagsorden og vedlagte præsentations-

pakke var der mulighed for at stille spørgsmål via mail.  

Følgende spørgsmål og svar blev givet:  

- SPØRGSMÅL: Kan I oplyse forventet alderskrav til referencer? 

SVAR: Maksimalt 5 år gamle referencer.  

- SPØRGSMÅL: Vil I sige noget om kommende skoleudbud, der 

kører uden for det strategiske partnerskab – hvilke og hvornår 

forventes de at komme? 

SVAR: Kasper Graa Wulff redegjorde overordnet for en række 

(ikke udtømmende) af de kommende skolebyggerier. ByK vil 

senere offentliggøre information om kommende skoleudbud.  
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- SPØRGSMÅL: Hvilke overvejelser har ByK gjort sig omkring må-

linger på kvalitet, samarbejdet, bæredygtighed og merværdi? 

SVAR: Thue Bay Jørsel forklarede, at man i udbudsmaterialet vil 

komme nærmere ind på disse forhold og på, hvordan de evt. 

vægtes i evalueringen.  

- SPØRGSMÅL: Vil der være fravigelser til ABT18 §8 stk. 5, som 

afskærer rådgivers mulighed for at begrænse sit projekterings-

ansvar, som beskrevet i ABR? 

- SVAR: Thue Bay Jørsel redegjorde for, at man i udbuddet forsø-

ger at holde sig fra fravigelser, men at det ikke på nuværende 

tidspunkt kan garanteres, at der ikke kommer fravigelser. Man 

forventer ikke at udbyde uden ansvarsbegrænsninger.  

- SPØRGSMÅL: Forventes det, at de bydende samler sig i konsor-

tier/interne partnerskaber, hvor rådgiver er forpligtende partner 

på lige fod med totalentreprenøren? 

SVAR: Thue Bay Jørsel forklarede, at det må forventes, at nogle 

bydende etablerer konsortiedannelser m.m., men at der ingen 

krav vil være til dette i udbudsmaterialet. 

- SPØRGSMÅL: Hvorfor vil ByK kun have én strategisk partner og 

ikke 2-3 teams, som får tildelt opgaver f.eks. i kaskademodel? Så 

kunne man sammenligne performance og kvalitet. Desuden 

ville man undgå monopollignende tilstande.  

SVAR:  Thue Bay Jørsel forklarede, at med den kommende por-

tefølje vil der ikke være behov for to partnerskaber, og at det vil 

være mere hensigtsmæssigt at have én partner. Dette bl.a. for at 

understøtte ønsker om effektiviseringer via gentagelseseffekt.  

- SPØRGSMÅL: Jeg sidder og tænker på, at dem der vinder kon-

trakten, der bliver det vel kun de firmaer, de i forvejen har som 

underleverandører, der bliver en del af det her udbud? Hvordan 

vil I sikre, at der kommer flere og mindre virksomheder ind og 

bliver en del af jeres udbud og projekter? 

SVAR: Thue Bay Jørsel oplyste, at ByK ikke i udbudsmaterialet vil 

regulere, hvordan de bydende organiserer sig ift. evt. underle-

verandører m.m., men at det er forventningen, at størrelsen på 

porteføljen vil tilsige, at de bydende skal organisere sig med 

flere leverandører.  Desuden er det hensigten at videreføre de 

nuværende elementer om ”rugekasse” fra de igangværende 

partnerskaber i det nye udbud.  

SPØRGSMÅL: De strategiske partnerskaber løber for fire år nu. 

Hvilke data har vi på økonomien fra de forskellige byggeprojek-

ter, og kan vi se disse data? 

SVAR: Thue Bay Jørsel oplyste, at ByK ikke kan dele økonomiske 

data fra de igangværende strategiske partnerskaber, men henvi-

ste til de evalueringer, der er blevet gennemført.  

SPØRGSMÅL: Hvad vil I gerne skifte, nu I har erfaring fra de sid-

ste fire år? 
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SVAR: Kasper Graa Wulff forklarede, at de nuværende partner-

skaber er forløbet tilfredsstillende, men at der i det kommende 

udbud bl.a. er fokus på budgetsikkerhed og billigere byggeri.  

SPØRGSMÅL: Har TRUST og PLUS afleveret sine projekter til 

budget. Og hvis det er tilfældet, har projekterne da samme kva-

litet som i byggeprogrammet? 

SVAR: Kasper Graa Wulff redegjorde for, at de nuværende part-

nerskaber har leveret gode byggerier og henviste i øvrigt til de 

udarbejdede evalueringer.  

SPØRGSMÅL: Side 25 – MOLIO er kun meget generel. Giver det 

bedre mening, at I bruger en specialist til at opbygge økono-

mien og budgettet? 

SVAR: Dette spørgsmål blev ikke gennemgået på mødet.  
- SPØRGSMÅL: Hvilke cost-strukturer vil I spore cost-data og 

cost-udvikling med? 
SVAR: Dette spørgsmål blev ikke gennemgået på mødet.  

- SPØRGSMÅL: Hvorfor fastsætter ByK ikke selv timepriserne og 

procentsatserne samt en eventuel effektiviseringsnedtrapning? 

SVAR: Thue Bay Jørsel forklarede, at disse elementer vil være 

med i evalueringen af de bydende samt, at man ønsker en åben 

og fri konkurrence for alle bydende parter.  

- SPØRGSMÅL: Har I tænkt på at lave et partnerskab også med 

nogle specialistkonsulenter, f.eks. fra digitalisering og økonomi-

styring i byggeprojekter? Det nuværende partnerskab handler 

kun om entreprenør og totalrådgiver. Men der er specialistkon-

sulenter, som er specialiseret i digitalisering og økonomistyring, 

som kan sikre projektets budgetramme og øge projektets kvali-

tet. 

SVAR: Thue Bay Jørsel fremførte, at det ikke er hensigten at lave 

specifikke udbud af denne karakter i forbindelse med det igang-

værende udbud og henviste i øvrigt til, at det er op til de by-

dende at sammensætte eventuelle konsortier m.m.  

- SPØRGSMÅL: I forhold til den føromtalte rugekasse, hvor små 

firmaer kan blive prøvet og inddraget, hvordan kommer man da 

i betragtning?  

SVAR: Dette spørgsmål blev ikke besvaret, da det kom ind sam-

tidig med, at mødet sluttede. 


