
 

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver 

inspiration til ny forretningsmodel 

For Outercore gjorde samarbejdet 

med Rethink Business, at man gik 

målrettet efter at omstille til cirkulær 

økonomi. Det fik betydning for 

materialevalg og gav inspiration til at 

arbejde med en take-back-løsning  

 

Om at få den gode ide 

Outercores produktidé er en lysningskasse i 

genbrugsplast, som vil spare tid for 

entreprenørerne, fordi et clicksystem gør det let 

at samle kassen, mens man er på byggepladsen. 

Idéen til lysningskassen opstod, fordi Kim 

Bisgaard i sin egenskab af ejer for firmaet 

Bisgaard Industri har et indgående kendskab til 

byggebranchen og ved, at alt, hvad der kan spare 

tid på byggepladserne, er i høj kurs hos 

virksomhedens kunder. 

Idéen blev samtidig startskuddet til etablering af 

virksomheden Outercore.  ”Ved at etablere 

Outercore holder vi startomkostningerne adskilt 

fra økonomien i Bisgaard Industri, og det giver ro 

omkring arbejdet med at udvikle og teste 

lysningskassen ”, siger Kim Bisgaard, der er 

direktør i Outercore.  

Outercore søgte rådgivning til udviklingsarbejdet 

hos Skive Turist- og Erhvervsråd samt forskellige 

investorer. På dette tidspunkt kom også Rethink 

Business ind i processen, og det gav inspiration til 

yderligere produktudvikling.  

”Vores tanke var oprindeligt at benytte et 

kompositmateriale af plast og træ. Men 

konsulenten fra Rethink Business udfordrede os 

på den ide, og vi besluttede, at kasserne 

udelukkende skulle produceres i genbrugsplast, 

fordi kompositmaterialer er svære at 

genanvende. Desuden holder genbrugsplast 

produktionsomkostninger og energiforbrug nede. 

Det var også i den forbindelse, vi besluttede at 

undersøge fordelene ved at tilbyde vores 

kommende kunder en take-back-løsning”, 

fortæller Kim Bisgaard.

 

Nytænkningen består desuden i, at 

lysningskassens sider skal udarbejdes, så de let 

kan tilpasses vinduesstørrelsen, mens 

håndværkeren er på byggepladsen. Derudover 

skal siderne kunne samles med et clicksystem, 

som også gør det let at skille siderne ad igen, den 

dag lysningskassen skal skiftes ud og materialet 

genbruges. 

Bæredygtighedscertificering 

af bygninger er en stærk 

trend hos voves kunder. 

Derfor vil vi gerne kunne 

levere et produkt, der har en 

god miljøperformance 
Kim Bisgaard, direktør  



 

Om at gå fra ide til afprøvning 

Om kort tid går Outercore i gang med at teste 

prototyper af genbrugsplast, men allerede nu er 

lysningskassen simuleret i et computerprogram, 

og det har givet grund til optimisme. ”En af de 

ting, vi har meget fokus på, er materialets 

kvaliteter i forhold til udbøjning. Og selvom det 

kun er de rigtige produkttest, der kan vise, om 

materialet er stærkt nok, så tyder simuleringerne 

på, at vi er på rette vej”, lyder det fra Kim 

Bisgaard. 

Vejen fra ide til afprøvning har også ført omkring 

udarbejdelse af en business case, hvor bl.a. 

salgskanaler er blevet overvejet. I første omgang 

gik overvejelserne på at benytte de salgskanaler, 

som Bisgaard Industri allerede har. ”Men her blev 

vi igen udfordret af konsulenten fra Rethink 

Business.”, fortæller Kim Bisgaard. ”Hun syntes 

nemlig, vi skulle være mere ambitiøse, så lige nu 

har vi valgt at invitere vinduesproducenter, 

entreprenører og ejendomsselskaber til en 

workshop, hvor vi kan præsentere vores ideer, 

modtage forbedringsforslag samt eventuelt høre, 

om de kunne være interesseret i at købe 

produktet”.  

 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter 

De foreløbige markedsundersøgelser viser, at 

Outercore vil have en række fordele ved at 

arbejde med genbrugsplast, fordi bæredygtige 

produkter efterspørges – ikke mindst til 

bygninger, der skal bæredygtighedscertificeres. 

Samtidig giver det også en række udfordringer: 

”Der er nogle hurdler, vi skal over, før det bliver 

rentabelt. Eksempelvis skal vi have testet, om 

materialet er stærkt nok. Det kan også være 

vanskeligt og dyrt at dokumentere indholdet i 

genbrugsplast.  Godt nok er det producenten af 

plastmaterialet, der har ansvaret for 

dokumentationen, men vi skal jo selv kunne stå 

inde for det”, siger Kim Bisgaard. 

Om strategi, ledelse og medarbejdere  

En af de centrale strategiske beslutninger i 

forbindelse med udvikling af lysningskassen var 

naturligvis selve etableringen af Outercore. Det 

skete, før Rethink Business kom ind i billedet.  

Men ifølge Kim Bisgaard har sparringen fra 

Rethink Business-konsulenten betydet, at flere 

medarbejdere har fået et kompetenceløft, der i 

sig selv er en gevinst for virksomheden. 

Derudover har det styrket processen, at en 

person uden for Outercore kunne støtte 

virksomheden i at holde fast i grundideen og løse 

problemerne hen ad vejen. 

Om markedstørrelse, -adgang og brand 

Outercore er endnu ikke helt klar til at prissætte 

deres nye produkt, fordi prisen vil hænge 

sammen med, hvor meget tid entreprenørerne 

kan spare, fordi lysningskassen er så let at samle 

på stedet. Så det vil først vise sig, når de egentlige 

produkttest er gennemført.  

Baseret på oplysninger fra bl.a. 

brancheorganisationer vurderer Outercore 

imidlertid, at der produceres op mod 5 millioner 

vinduer i Skandinavien på årsbasis, og at de hver 

koster omkring 1.000 kroner. ”Vi antager, at 20 % 

af disse vinduer monteres i større byggerier, som 

er vores primære målgruppe. Og vores mål er, at 

vi inden for tre år sidder på 10 % af dette marked. 

Det er dyrt at gennemføre 

produktafprøvninger, men vi 

kommer igennem det, fordi vi 

har gode partnere, der vil 

investere i vores udvikling. 
Kim Bisgaard, direktør  



 

Derfor tror vi, at vi kan nå op på en omsætning på 

over 80 mio. kroner”, siger Kim Bisgaard.  

 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business 

Kim Bisgaard er ikke i tvivl, da han bliver bedt om 

at nævne de vigtigste forretningsmæssige 

gevinster ved at deltage i Rethink Business. ”Det 

er på grund af Rethink Business, at vi gik fra 

kompositmateriale til genbrugsplast. Ideen med 

en forretningsmodel, der indeholder en take-

back-ordning, kommer også derfra. Og så er det 

selvfølgelig en hjælp at få sparring fra eksterne 

rådgivere, som kommer med en bredere viden – 

f.eks. om fonde, der kan hjælpe med finansiering 

til produktudvikling. 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med 

principperne i Rethink Business 

Der er store mængder plastaffald i Danmark, som 

enten eksporteres ud af landet eller forbrændes 

på kraftvarmeværkerne. 

Dette affald vil Outercore gerne udnytte og 

genanvende. På den måde kan de undgå at købe 

ny plastresin, som produceres af olie, som dels er 

en knap ressource, dels giver anledning til stor 

emission af bl.a. drivhusgasser, når det brændes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund af Rethink 

Business blev vi inspireret 

til at tænke meget mere i 

grøn omstilling  
Kim Bisgaard, direktør 

 



 

O
m

 v
ir

ks
o

m
h

ed
en

 

 
Virksomhedsnavn 
Outercore IVS 
 
Medarbejder interviewet 
Ejer af Bisgaard Industri og direktør i Outercore, Kim Bisgaard, 96 69 10 20 
  
Primære produkt og/eller service 
Lysningskasser 
 
Antal ansatte 
På nuværende tidspunkt er der ca. 4 deltidsansatte 
 
Omsætning 2013 
Ikke nogen endnu, da Outercore's produkt ikke er på markedet endnu 

Fokusområde(r) ift. Rethink Business 

Genanvendelse af plastaffald samt take-back ordninger. 
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Hvad er Rethink Business? 

Region Midtjylland har igangsat projektet Rethink Business med henblik på at skabe grøn 
innovation og vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i 
projektet.  Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014. Projektet er støttet af EU.  
Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  
 

Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? 

Rethink Business handler om at styrke regionens virksomheders forretning med afsæt i 
ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller.  

Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de 
spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes 
længere. Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, services 
og/eller anvendelse og genanvendelse af de produkter, som virksomhederne sælger. 

At arbejde med ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge 
innovations- og konkurrencekraften i virksomheden og til at styrke virksomhedens omdømme 
og relationer til leverandører og kunder. Det gør samtidig virksomhederne mindre sårbare 
overfor prisstigninger eller problemer med leverancer af råvarer.  

Hvem står bag Rethink Business? 

Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har 
indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink 
Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre 
faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af 
Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

                       

       

 

 

http://www.rethinkbusiness.dk/

