
Partneringsamarbejdet Partneringsamarbejdet 
””Odense ModellenOdense Modellen””



Historierne bag projektetHistorierne bag projektet

Byomdannelsesplan Byomdannelsesplan 
for Odense Havn for Odense Havn 
vedtages 2003.vedtages 2003.

Utidssvarende Utidssvarende 
overloverløøbsbassin fra bsbassin fra 
19501950’’erne i Taruperne i Tarup..



Partnering valgt som Partnering valgt som 
samarbejdsformsamarbejdsform

Projektet rummer store Projektet rummer store 
entreprenentreprenøørfagligerfaglige
udfordringer.udfordringer.

LLæægning af gning af store rstore røørr i i 
øø2500 mm og 2500 mm og pipepipe--
jackingjacking..

Projektet har brug for Projektet har brug for 
erfaringerfaring fra sfra sååvel vel 
entreprenentreprenøør og r og 
rråådgiver for at blive en dgiver for at blive en 
successucces..



Kriterier for udvKriterier for udvæælgelse af lgelse af 
rråådgiver og entreprendgiver og entreprenøørr

Nøglepersoner

Tilbud

Erfaring

Ressourcer



””KickKick--OffOff WorkshopWorkshop””

FormFormåål: l: TeambuildingTeambuilding

FFæælles udarbejdelse af lles udarbejdelse af 
partneringkontraktpartneringkontrakt inkl. inkl. 
incitamenterincitamenter!!

LLæære hinanden at re hinanden at 
kende som mennesker kende som mennesker 
og definere og definere ffæælles mlles måål l 
og visioner.og visioner.

Deltage i Deltage i UCTUCT--
konference i Houston.konference i Houston.



PartneringPartnering--åånd = Synergind = Synergi

Loyalitet

Åbenhed

Tillid Kvalitet

Incitament

Løsning



Eksempler fra hverdagenEksempler fra hverdagen

TillidTillid: Lederne skal : Lederne skal matche hinandenmatche hinanden..

ÅÅbenhedbenhed: Fuldt : Fuldt ååbent regnskab. Fuld bent regnskab. Fuld 
ååbenhed om benhed om ””dark horsesdark horses”” i forli forløøbet.bet.

LoyalitetLoyalitet: Alle m: Alle møøder er der er 33--sidigesidige..

LLøøsningersninger: Problemer tages h: Problemer tages håånd om nd om 
ssåå snart de dukker opsnart de dukker op med en lmed en løøsning, sning, 
som som alle parter er tilfredse medalle parter er tilfredse med!!



Eksempler fra hverdagenEksempler fra hverdagen

KvalitetKvalitet: Der g: Der gåås ikke ps ikke påå kompromis!kompromis!

IncitamenterIncitamenter: Incitamenter skal : Incitamenter skal 
virke efter hensigten svirke efter hensigten såå alle salle søøger ger 
gulerodenguleroden –– fordelingsnfordelingsnøøgle tab/vind.gle tab/vind.

RisikobelRisikobeløøbb: Forurenet jord + : Forurenet jord + 
grundvand, force majeure etc. holdes grundvand, force majeure etc. holdes 
udenfor udenfor targetpristargetpris..



Hvorfor kalder vi det for Hvorfor kalder vi det for 
””Odense ModellenOdense Modellen””

Vi tror pVi tror påå at at projektet vinder nogetprojektet vinder noget
ved den model vi har opstillet for ved den model vi har opstillet for 
partneringpartnering--samarbejdet.samarbejdet.
Vi tror pVi tror påå at at alle 3 parter vinder nogetalle 3 parter vinder noget
ved ved ””Odense ModellenOdense Modellen””..
Vi tror vi med modellen kan videregive Vi tror vi med modellen kan videregive 
en en god erfaring til andre i branchengod erfaring til andre i branchen..



Partneringsamarbejdet Partneringsamarbejdet 
””Odense ModellenOdense Modellen””



Traditionelt projektforlTraditionelt projektforløøbb

BYGHERRE

RÅDGIVER

ENTREPRE-
NØR

PAPIR
PROJEKT

SKALA 1:1
PROJEKT



ProjektforlProjektforløøb i partneringb i partnering

BYGHERRE

RÅDGIVER

ENTREPRE-
NØR SKALA 1:1

PROJEKT

PAPIR
PROJEKT



Faser i projektforlFaser i projektforløøbet bet 
ved partneringved partnering

PartneringaftalenPartneringaftalen
Fase 1: ProjektudviklingFase 1: Projektudvikling
TargetprisTargetpris og usikkerhedsbelog usikkerhedsbeløøbb
Fase 2: FFase 2: Fæærdigprojektering og rdigprojektering og 
udfudføørelserelse



PartneringaftalenPartneringaftalen

MMåålslsæætningtning
SamarbejdsformSamarbejdsform
OrganisationOrganisation
YdelserYdelser
ØØkonomikonomi
IncitamenterIncitamenter
ABR89 ABR89 –– AB92AB92



Fase 1Fase 1

ForundersForundersøøgelsergelser
Tekniske lTekniske løøsningersninger
UdfUdføørelsesmetoderrelsesmetoder
ProjekteringProjektering
MyndighedsbehandlingMyndighedsbehandling
Indledende entreprenIndledende entreprenøørarbejderrarbejder



TargetprisTargetpris --
usikkerhedsbelusikkerhedsbeløøbb

ÅÅben kalkulationben kalkulation
Enighed om Enighed om targetprisentargetprisen
Vurdering af usikkerhedVurdering af usikkerhed
SSæærlig risikorlig risiko
Ingen skal snydesIngen skal snydes



Fase 2Fase 2

UdfUdføørelserelse
Fokus pFokus påå projektetprojektet
Stor grad af fStor grad af fæælles interesselles interesse
SSæærinteresserrinteresser
FleksibilitetFleksibilitet
KrKrææfterne bruges pfterne bruges påå projektetprojektet
FFåå/ingen konflikter/ingen konflikter



PartneringPartnering--processenprocessen

BYGHERRE

RÅDGIVER

ENTREPRE-
NØR

System-
leverandører

Myndigheder

Lodsejere

Materiale-
leverandører

Komponent-
leverandører

Underentre-
prenører



Forhold mellem pris og Forhold mellem pris og 
kvalitetkvalitet

Kvalitet = bygherrens Kvalitet = bygherrens øønskede lnskede løøsning/kvalitetsning/kvalitet

1  1  

22

33

Partnering fremmer ligning 1Partnering fremmer ligning 1

1Pris
Kvalitet <

1Pris
Kvalitet =

1Pris
Kvalitet >

Bygherren har fået det, han ønsker
til den rigtige pris. Ideelt!

Bygherren er enten blevet snydt
eller har fået mere end ønsket 

Entreprenør/rådgiver er blevet 
snydt eller bygherren har ikke fået 
den ønskede kvalitet 



Partneringsamarbejdet Partneringsamarbejdet 
””OdensemodellenOdensemodellen””



EntreprenEntreprenøør og partneringr og partnering

Tidlig inddragelse i projektetTidlig inddragelse i projektet
Indflydelse pIndflydelse påå projektetprojektet
Optimale og sikre udfOptimale og sikre udføørelsesmetoderrelsesmetoder
Indflydelse pIndflydelse påå tidsplanltidsplanlæægninggning
Fornuftig Fornuftig øøkonomikonomi
Ingen konflikterIngen konflikter
ÅÅben dialogben dialog
GGåår nye vejer nye veje































































Tunnelering ø2500 mm

Gå en tur i ø2500 mm
Byggeplads

P - langs Gammelsø


