
Er du projekterende arkitekt eller kommunal 
planlægger? Kurset klæ’r dig på til at gen-
nemskue investorer og developeres regne-
stykker. Vi tager skridtet videre, hvor vi selv 
laver projektøkonomiske beregninger, som 
styrker vores udgangspunkt for at forhandle 
med en developer.

Hvordan ser investorer og developere på 
plangrundlaget? Det får du svar på, ligesom 
vi optiller investeringsbudgetter, så du kan 
få et overordnet indtryk af økonomien i dit 
eget bydviklingsprojekt og møde investorer 
og developere på deres egen hjemmebane.  

Kurset vil benytte sig af forskellige lærings-
former som oplæg, sparring, gruppediskus-
sioner og en rollespilsession.  Deltagerne 
arbejder i grupper om en case fra hjemkom-
munen og det forventes, at de bruger et par 
dage på at ’lave lektier’ op til kursusgang 1 
og mellem kursusgang 1 og 2. 

Projektøkonomi som værktøj 

Program

10.00 Introduktion til kurset

Hvordan tænker developeren? 
*Udviklingsdirektør Karl-Gustav 
Jensen, NCC. 

Gruppesammensætning

Grundlæggende forudsætninger
Om projektøkonomiens terminologi, 
quick and dirty-metoder til go eller 
no go, ejendomstyper og metoder til 
at afklare kundegrundlag og afsæt-
ningsmuligheder. Undervejs lærer 
vi at bruge regneark for forskellige 
typer byggeri og regner eksempler 
Desuden tommelfingerregler for 
moms og afskrivning. 
*Udviklingsdirektør Karl-Gustav 
Jensen, NCC. 

Mit regnestykke
Hvad kan realiseres af byggeri på 
Jessens Mole? Reflektioner over de 
værktøjer jeg fik på kurset i sidste år. 
*Byplanlægger Klaus Johannessen, 
Svendborg Kommune. 

 

10.00 Regn med Karl-Gustav
Hvad var svært og hvad gik nem-
mere? Vi samler op på gruppernes 
lektier. 

Markedstjek I Developeren 
Hvordan ser plangrundlaget for det 
gode erhvervs- og/eller boligområde 
ud, set med developerens øjne? 
*Planchef Finn Nygaard, 
CALUM A/S

Nyborg Havn
Byvandring i havnen, hvor den 
vestlige del er realiseret som boliger, 
mens den østlige er under realise-
ring. 
*Planlægger Jesper Larsen, 
Nyborg Kommune 

Markedstjek II Alment byggeri 
Hvordan kan en almen boligorgani-
sation medvirke til realisering af det 
gode boligområde?
*Udviklingschef Sven Buch, 
Himmerland Boligforening

Markedstjek III Pensionskassen
Hvilke kriterier har vi, når vi investe-
rer i en lokalitet? 
*Projektdirektør Lars Gjørret, 
PensionDanmark

18.30 Middag på hotellet

9.00 Præsentationer af cases  
Rollespilseance, hvor hver gruppe 
kort præsenterer deres case for 
hjemkommunens tekniske direktør 
(spillet af Ole Møller) og bygherre-
rådgiver (spillet af Karl-Gustav) så 
de er klædt på til at gå i forhandling 
med en developer.  

14.00 NærHeden P/S  
Hvordan bygger vi fremtidens for-
stad? Om realisering af byudvikling i 
forstaden og redegørelse for økono-
mitænkningen og processens parter.
*Projektdirektør Ole Møller, 
NærHeden P/S

15.00-15.30 Opsamling, 
evaluering og tak for nu

12. november | Ind i tankegangen 

10. december | Kommunikation & 
præsentation af cases

9. december | Opsamling, mar-
kedstjek og sparring om case

Økonomi 
i byudvikling                           
Kursusforløb i Nyborg 12. november og 9-10. december 2015

Kursussted

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Tlf. 65314002

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium i 2015:
Kr. 7.050. 
For andre: kr. 9.400.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk. senest 
30 september. Efter denne dato 
er tilmeldingen bindende og ved 
afbud betales et gebyr på 1000 
kr.  Ved afbud efter 20. oktober 
betales hele deltagerafgiften. 

Tilrettelæggelse

Projektleder Christian Broen,  
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med udviklings-
direktør Karl-Gustav Jensen, 
NCC.
Tlf. 33 13 72 81
www.byplanlab.dk


