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Salling Entreprenørfirma: Et klarere strategisk fokus 

gav os et spark til at komme fremad 

 

Med et nyt produkt, som dækker et 

hul i markedet, var der mange 

forretningsmuligheder for Salling 

Entreprenørfirma. Men de mange 

muligheder forhindrede også 

fremdrift og det syntes at have lange 

udsigter, inden produktet kunne være 

en realitet. Med projektet Rethink 

Business - Fokuseret 

Værdikædesamarbejde har Salling 

Entreprenørfirma fået efterprøvet 

forskellige forretningsmodeller og sat 

et klarere strategisk fokus for 

udviklingen af produktet. 

 

Mursten - en tung CO2-belaster 

I disse år rives der rigtig mange huse ned, fordi 

danskerne ønsker at bygge nyt. Der er lovgivet 

om at så meget af de nedbrudte materialer som 

muligt skal sorteres og genanvendes, men 

størstedelen heraf knuses og anvendes som 

underlag under asfalt, selvom fx mursten sagtens 

ville kunne genanvendes til nyt byggeri. 

 

Med en nænsom nedbrydning er det muligt at 

genanvende murstenene, efter de er rengjorte 

for mørtel og cement. Størstedelen af de huse 

der nedrives i disse år er bygget efter 1970, hvor 

man begyndte at anvende cementmørtel. Det er 

ikke bare rigtig svært at fjerne fra stenene; de 

tager samtidig også ofte skade af en lidt  

 

hårdhændet, men nødvendig, behandling under 

transport og rensning. 

 

Der findes i dag ikke et anlæg, der kan rense 

murstenene skånsomt nok. 

Med en mobil murstensrenser vil Salling 

Entreprenørfirma gøre det muligt at rense 

murstenene direkte på nedrivningspladsen, og så 

vidt muligt fragte dem dérfra og direkte til 

Stenene vi river ned i disse år 

er af rigtig god kvalitet. Det 

koster 1/10 Co2 at rense 

murstenene, ift. at producere 

nye. Så der er ingen grund til 

at de skal ende som 

vejunderlag. De skal bruges i 

et nyt byggeri. 

Heine, Salling 

Entreprenørfirma 
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forhandleren. På den måde spares såvel 

omkostninger til opbevaring og unødig transport, 

såvel som CO2-udledning. 

Plads til flere på arbejdsmarkedet 

Samtidig giver murstensrenserens mobilitet også 

mulighed for, at andre nedrivningsvirksomheder - 

mod et honorar - kan låne renser og mandskab. 

Det giver igen nye muligheder for Salling 

Entreprenørfirma. 

Virksomheden har i forvejen en del borgere på 

kanten af arbejdsmarkedet ansat. ”Vi bryder huse 

ned, og bygger mennesker op” er virksomhedens 

motto, og det sætter man en ære i at efterleve. 

 

Derfor er det også planen, at murstensrenseren 

skal skabe grundlag for, at man kan ansætte 

endnu flere borgere, som har brug for en hånd og 

et skub til at kunne tjene sin egen løn og udføre 

et meningsfuldt arbejde. 

Med den mobile murstensrenser vil Salling 

Entreprenør ikke bare kunne rense de sten, 

virksomheden selv nedbryder, men også kunne 

leje renseren og mandskab ud til andre 

nedbrydningsvirksomheder. Der er et potentiale i 

at at oprense flere mursten til genanvendelse, 

som andre nedbrydningsvirksomheder også ser. 

De har bare ikke maskinen til det. 

 

Forretningsmodel, forretningsmodel, 

forretningsmodel… 

Selvom integrationen af murstensrenseren i den 

eksisterende virksomhed umiddelbart ligger lige 

for, så var der mange muligheder der skulle 

undersøges og spørgsmål der skulle besvares. 

 

Salling Entreprenørfirma har i projektet derfor 

arbejdet grundigt med alternative 

forretningsmodeller sammen med 

konsulentteamet. 

Hver enkelt alternative forretningsmodel 

opstillede overvejelser og beslutninger til interne 

drøftelser i ejerkredsen og en klarlæggelse af, 

hvad ambitionen for murstensrenseren var, og 

hvilke forretningsmodeller, der i virkeligheden var 

attraktive for virksomheden. Herunder en 

afvejning af forventet økonomisk afkast, 

bæredygtighed, drift og finansieringsbehov. 

Det kan godt være at der 

produktionsmæssigt ikke 

sker så meget, når vi har 

de her møder. Men alle de 

spørgsmål, de stiller… dem 

er vi jo nødt til at forholde 

os til. Det bringer os 

fremad! 

Gregers, Salling 

Entreprenørfirma 
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Test i Frankrig 

Et møde med en mulig samarbejdspartner, ift. 

produktion af murstensrenseren, blev på mange 

måder et vendepunkt for projekt murstensrenser. 

Foruden en teknisk dialog om opsætning og 

konfiguration af centrale parametre i en 

fuldskala-udgave af murstensrenseren, input til 

og sparring på leveringstider, testforløb og 

serviceaftaler, viste den mulige 

samarbejdspartner sig også at kende til et anlæg i 

Frankrig, hvor man ville kunne lave en fuldskala-

test af murstensrenserens funktion. 

 

Derfor aflyste Salling Entreprenørfirma hurtigt en 

test på et anlæg i Danmark, som var til rådighed 

men kun ville kunne tilpasses murstensrenserens 

funktionalitet delvist. Anlægget i Frankrig kunne 

derimod tilpasses så det tilnærmelsesvist 

modsvarer murstensrenseren. I skrivende stund 

er der en sending mursten og to mennesker på 

vej til Frankrig, for at teste og udregne 

strømforbrug, driftsmidler, opsætning- og 

nedtagningstimer pr. sten, behov for betjening, 

mulighed for også at genanvende det afrensede 

mørtel, og meget mere. 

 

 

 

 

De sidste skridt 

Det er klart at funktionstesten kommer til at fylde 

meget for Salling Entreprenørfirma i den 

kommende tid. Men derudover vil virksomheden 

sideløbende undersøge forskellige 

finansieringsmuligheder, og har allerede taget 

kontakt til en stærk partner i lokalområdet som, 

med virksomhedens ord, bare har styr på det dér, 

og ved hvor mulighederne er. 

Samtidig har virksomheden behov for en aftager 

eller forhandler af de afrensede mursten, som 

kan aftage en vis mængde af dem, og har egne 

lagerfaciliteter og eget logistikprogram. Det viste 

arbejdet med murstenenes rejse og værdikæden 

omkring dem tydeligt. Salling Entreprenørfirma er 

derfor i dialog med en væsentlig aktør på dette 

område. 

 

Om konsulentteamets vejledning undervejs 

Til dagligt driver vi et fuldblodsentreprenørfirma, 

med alt hvad det indebærer. Tidsforbrug er altid 

et emne når der skal prioriteres. Derfor er det 

ekstremt vigtigt for os at gå målrettet til værks. I 

dette tilfælde har vi været udenfor vores faglige 

komfortzone, men vores konsulentteam har på 

alle måder formået at hjælpe os til at holde 

snuden i sporet og fokusere på næste skridt. 

Konsulentteamet har virkelig gjort en forskel, når 

vi snakker opgaveprioritering og fokus på 

rentabilitet. Vel og mærke uden at gå på 

kompromis med formålet med omstillingen. 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Salling Entreprenørfirma 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Heine Serritslev Jørgensen og Gregers Frederiksen 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Entreprenøropgaver 
 

ANTAL ANSATTE 
50 
 
OMSÆTNING 
35.000.000 kr. 

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Udvikling af bæredygtig forretningsmodel for murstensrenseren 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Delendorff & Walde 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt 
eller serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland 
samt eksterne eksperter og rådgivere.  

 

http://www.ldcluster.com/

