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Realdanias mission 

 Skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø 
 

 

 

 



Realdania Bys arbejde med 
partnerskabsprojekter 

• Realdania By investerer i arealer til perspektivrig byudvikling 

 

• Partnerskaberne udvikler visioner, udviklingsplaner, 
kvalitetsprogrammer mv. - rammer for det byggede miljø 

 

• Partnerskaberne sælger og byggemodner 

 

• Investeringerne har et filantropisk formål 

 

• Investeringerne kommer retur til Realdania 

 

 

 



Samfundsmæssige problemstillinger  

i Realdania Bys partnerskabsprojekter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Realdania Bys fire partnerskabsprojekter – FredericiaC, Køge Kyst, 

Ringkøbing K og NærHeden - er udvalgt, så de repræsenterer 

væsentlige og forskellige og aktuelle samfundsmæssigt relevante  

problemstillinger i dansk byudvikling: 

 
 

Kvæsthusprojektet 

Sankt Annæ Projektet 



Samfundsmæssige problemstillinger  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan håndteres nedlagte industri- og havnearealer, der rummer 

og efterlader tunge miljømæssige udfordringer? (FredericiaC og 

Køge Kyst) 

 

• Hvordan transformeres tidligere miljøbelastede byområder til 

moderne, bæredygtige bydele med gode rammer for liv og trivsel for 

de mennesker der skal leve, bo og arbejde i byerne? (FredericiaC og 

Køge Kyst) 

 
 



Samfundsmæssige problemstillinger  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan kan klimatilpasning af byområder indgå i kombinerede 

løsninger med fokus på menneskers livskvalitet? (FredericiaC, Køge 

Kyst, Ringkøbing K) 

 

• Hvordan møder moderne bybygning historiske bymidter/kulturarven 

på en respektfuld måde? (FredericiaC, Køge Kyst) 
 



Samfundsmæssige problemstillinger  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan kan man på en respektfuld måde udbygge bysamfund i 

naturskønne og naturbeskyttede kystnære omgivelser? (Ringkøbing K) 

 

• Hvordan kan en innovativ og bæredygtig byudvikling med afsæt i 

stedets potentiale bidrage til udvikling i byer i yderområderne? 

(Ringkøbing K) 
 
 
 
 
 
 



Samfundsmæssige problemstillinger  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan kan byudvikling bidrage til positiv udvikling i fysisk nedslidte 

forstæder præget af sociale, sundhedsmæssige og økonomiske 

udfordringer? (NærHeden) 

 

• Hvordan skabes social sammenhængskraft og socialt bæredygtige 

løsninger, der kan gøre forstæderne attraktive, også for den næste 

generation? (NærHeden) 
 
 
 
 
 
 



Forandringsprocesser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvert af de fire partnerskabsprojekter er én lang forandringsproces, 

hvor den nye by gradvist konkretiseres, og hvor vi finder nye veje og 

løsninger – med generisk værdi - undervejs 

 

• De fire byudviklingsprojekter har hver sine visioner, der formulerer 

konkrete perspektiver, bystrategier og de samfundsmæsssige 

udfordringer, der skal løses i den konkrete bymæssige virkelighed 

 



Fra dialog til partnerskab 

• Forundersøgelser, teknisk/økonomisk 

 

• Fælles vision og værdigrundlag 

 

• Fælles interesser 

 

• Tillid – ejerskab – partnerskab 

 

• Etablering af selvstændigt partnerselskab, et P/S 



Fra vision til virkelighed 

Hvordan tilrettelægges en proces, hvor partnerskabets 

fælles vision kan blive til virkelighed 



Forandringsprocesser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Samme procesmodel i FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og 

NærHeden 

 

• Visionen fastholdes gennem alle faser 



Udviklingsplanens elementer 

vision 

fysisk plan 

strategisk plan økonomisk plan 

etape- og tidsplan 

helhedsgreb 

 



Udviklingsplan – hvad er det? 

Konkretiserer visionen for partnerselskabet, som den er 
beskrevet i partnerskabsaftalen. 

 

Formålet er at skabe… 

  

• et styringsinstrument for de konkrete beslutninger og 
handlinger i projektet 

 

• et værktøj til at kommunikere projektets ideer og indhold til 
omverdenen 

 

• et afsæt for udarbejdelsen af det formelle plangrundlag, 
som er en forudsætning for at kunne påbegynde bygge- 
og anlægsaktiviteterne 



Eksempler på greb 

• Midlertidige aktiviteter – et strategisk værktøj 

 

• Borger og interessentdeltagelse – et strategisk værktøj 

 

• Værktøj til bæredygtig byudvikling - helheder i løsninger 

 

• Økonomisk sammenhængskraft – cash flows 

 

• Salg – prospekter, kvalitetsprogrammer, krav/investeringssikkerhed 



Et helejet Realdaniaselskab 

Intro til bæredygtighedsværktøj 



Bæredygtig byudvikling 
- i udvikling, planlægning og løsninger 

• Byudviklingen skal hænge sammen 
økonomisk og samtidig leve op til krav om 
kvalitet i alle aspekter i projektet 
 

• Der skal findes løsninger på aktuelle miljø-, 
klima- og energispørgsmål, transport, vand 
og affald 
 

• Den nye bydel skal opfordre og indbyde til 
levemønstre, der styrker motion, 
bevægelse og byliv og skal samtidig bidrage 
til at skabe mangfoldighed og et godt 
socialt miljø 



Bæredygtighedsværktøj – tre dimensioner 

Energi 

Transport 

Vand 

Affald 

Fysiske rammer 

Byliv 

Sundhed 

Mangfoldighed 

Totaløkonomi 
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23 indikatorer som indeholder: 

 
• Spørgsmål, hvis besvarelse konkretiserer og beskriver projektet 

i relation til hver enkelt bæredygtighedsindikator 
 
• Uddybning af hvordan et projekt kan beskrives og vurderes i 

relation til den pågældende indikator 
 
• Benchmarks for pointgivning (score) 



De 23 indikatorer 

Miljø og ressourcer 
1. Energiforbrug til bygningsdrift 
2. CO2-udledning fra elforbruget 
3. CO2-udledning fra varmeforbruget 
4. Faciliteter til gående og til cyklister 
5. Incitament til at benytte kollektiv transport 
6. Trafikløsning 
7. Regnvandshåndtering 
8. Affaldshåndtering  
 
 

 
Energi 
 
 
Transport 
 
 
Vand 
Affald  
 
 
 
 

Eksempel på nøglespørgsmål: 
 
Indikator 7 om Regnvandshåndtering 
Hvordan håndteres regnvand, og hvilke virkemidler anvendes med henblik 
på ikke at lede regnvand til kloak? 



De 23 indikatorer - fortsat: 

Social og sundhed 
9. Lokale klimaforhold 
10. Tilpasning til ændrede klimaforhold 
11. Tryghed 
12. Grønne og blå elementer i bybilledet 
13. Variation i byens funktioner 
14. Byrum og mødesteder 
15. Uorganiseret fysisk aktivitet 
16. Sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter 
17. Variation i beboersegmenter 
18. Aktiviteter og plads til alle 

Fysiske  
rammer 
 
 
Byliv 
 
Sundhed 
 
Mangfoldighed 
 

Eksempel på nøglespørgsmål: 
 
Indikator 11 om Tryghed 
I hvilket omfang er der taget højde for oplevelsen af tryghed samt 
tilgængelighed i, til og fra bydelen? 



De 23 indikatorer - fortsat 

 
Økonomi 
19. Forurening og fundering ved byggemodning 
20. Infrastruktur ved byggemodning og drift 
21. Anlægs- og driftsomkostninger af kommende byggeri 
22. Samfundsøkonomi ved elforsyningsløsningen 
23. Samfundsøkonomi ved varmeforsyningsløsningen 

 

 
Totaløkonomi 
 

Eksempel på nøglespørgsmål: 
 
Indikator 23 om Samfundsøkonomi ved varmeforsyningsløsningen 
I hvilket omfang udgør varmeforsyningsløsningen en fornuftig anvendelse af 
knappe samfundsressourcer? 
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Bæredygtighedsprofil gennem scoring 



Brug af værktøjet - HVORDAN 

 
Fleksibel brug, afhængig af behov, kontekst og proces: 

 
• OBS! Lederens 2 minutters overblik over bæredygtig byudvikling 

 
• Simpel anvendelse – som tjekliste der giver overblik over om alle 

relevante forhold omkring bæredygtighed er håndteret 
 

• Fleksibel anvendelse – ved brug af netop de indikatorer, som giver 
mening og tilfører værdi i den konkrete kontekst 
 

• Fuld anvendelse – med behandling af alle indikatorer igennem et 
projekts forskellige faser  

 
Alle 23 indikatorer kan besvares kvalitativt 
 
De fem indikatorer, der relaterer sig til energi, kan også behandles 
kvantitativt ved brug af særligt beregningsværktøj 
 
 



Brug af værktøjet - HVORNÅR 

 
• Når den faglige medarbejder eller leder vil have overblik 

 
• Formulering af vision og virkemidler 

 
• Inspiration til fastlæggelse af programkrav f.eks. ved konkurrencer  

 
• Vurdering af løsningsforslag, i dialogen med rådgivere eller imellem 

konkurrenceudskriver og -deltagere om udvikling af projekt 
  
• Kommuners og rådgiveres udvikling af projekter fra vision til plan  

 
• Implementering af planer og projekter 
  
 



• Overblik 

• Inspiration 

• Vejledning 

• Støtteværktøjer 

• Download 

Tjek værktøjet ud på hjemmesiden  
– brug det som I vil 
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Et helejet Realdaniaselskab 

Intro til  cash flow værktøj - projektøkonomi 



Økonomisk bæredygtigt projekt 

• Visionen og kvalitetskrav omsættes 

til omkostningsbehov 

 

• Indtægtsmuligheder 

 

• Krav til økonomiske 

sammenhænge fra dag 1 

 

• Projektetaper, der kræver 

sammenhæng økonomisk 



Cash Flow for projektet over 20-30 år 

• Absorberingsanalyse ift. afsætning af byggeretter 

• Estimering af salgspriser 

• Udviklingsomkostninger  

• Midlertidige aktiviteter 

• Parkeringsløsning, udgifter og indtægter 

• Udgifter til byrum, grønne områder  

• Trafikbetjening 

• Jordforurening  

• Evt. ekstrafundering og støjdæmpning 

• Salgsomkostninger 

• Indeksering af indtægter og udgifter 

 

 

 

• Afkast 

• Grundværdi 

• Likviditetsbehov over tid 



Forretningsmodel - 
partnerskabsprojekter 

 

 
1. Forundersøgelse, etablering af partnerselskab, grundkøb 

2. Konkurrence/parallelopdrag og udviklingsplan 

3. Indledende modningsarbejder, klargøring til salg 

4. Gennemførelse af salg 

 

 

 



Parallelopdrag om NærHeden 
foråret 2014  
 
- et eksempel på brugen af 
værktøjerne om bæredygtighed 
og projektøkonomi 
 
  



 

• Udfoldelse af projektets vision  

• Strategier og løsninger, der svarer på innovationsspørgsmålene  

• Opfyldelse af programkrav 

• Forslagets bæredygtighedsprofil 

• Kvaliteten af det strategiske og fysiske helhedsgreb 

• Proces- og etapeplanens gennemførlighed 

• Forslagets økonomiske holdbarhed 

Parallelopdrag med 3 hold om forslag til udviklingsplan for NærHeden 

Evalueringskriterier 

 



• Forslagets bæredygtighedsprofil 

• Værktøj til bæredygtig byudvikling 

• Forslagets økonomiske holdbarhed 

• Cash Flow - Økonomiværktøj 

 

 

 

At lave en udviklingsplan kræver en høj grad af tværfaglighed og evne til 
processuelt at få aktiveret denne tværfaglighed  

• Og det gælder også brugen af de to værktøjer 
 
 

Evalueringskriterier  



Hvert hold 

• Laver skematisk besvarelse af bæredygtighedsværktøjets 23 nøglespørgsmål, ét for 
hver indikator 

• Udfylder et beregningsværktøj til kvantitativ benchmark af de 5 energiindikatorer  

• Laver en beskrivelse af bæredygtigheden i forslaget til udviklingsplan 

 

• Kan gennem processen bruge værktøjet ved valg og prioriteringer i forhold til 
bæredygtigheden i forslaget 

 

NærHeden 

• Giver holdene skema og regneark som skal bruges 

• Vurderer bæredygtigheden i hvert holds forslag 

• Benchmarker bæredygtigheden i holdenes forslag til udviklingsplaner ved tildeling af 
1-5 point for hver af de 23 indikatorer 

 

 
 

 

Bæredygtighed 



 

1. Energiforbrug til bygningsdrift 

2. CO2-udledning fra elforbruget 

3. CO2-udledning fra varmeforbruget  

  

22. Samfundsøkonomi ved elforsyningsløsningen  

23. Samfundsøkonomi ved varmeforsyningsløsningen 

 

De 5 energiindikatorer: 

Kvantitativ behandling af 
de 5 energiindikatorer 



• Vejledning er indeholdt i regnearket om energiindikatorerne 

 

• Hold skal udfylde data fra udviklingsplanen om udbygningstakt, energiforbrug, 
energiforsyningsløsning og omkostninger 

 

• Automatisk beregning af benchmark 1-5 point i forhold til standarden  

 

Regneark – tilpasset NærHeden – bliver udleveret til holdene 

Regnearksmodel til energiindikatorerne i 

bæredygtighedsværktøjet 



Hvert hold 

• Afleverer et cash-flow for projektets ca. 25 års udviklingshorisont 

• Sikrer at forslaget medfører positiv likviditet gennem hele projektperioden. 
Vi har oplyst startkapital 

• Laver en beskrivelse af den økonomiske dimension i udviklingsplanen 

 

• Kan gennem processen bruge værktøjet ved valg og prioriteringer i forhold 
til at sikre en god projektøkonomi i forslaget 

 

NærHeden 

• Giver holdene regneark som skal bruges inkl. eksempel på udfyldelse 

• Vurderer den økonomiske realisme i det enkelte holds aflevering 

• Sammenligner cash flow, afkast og likviditet i holdenes forslag 

 

 

 

 

 

Projektøkonomi 



• Hold skal udfylde data fra udviklingsplanen om udbygningstakt, indtægter fra salg af 
byggeretter og omkostninger til byggemodning  

• Data fordeles over de enkelte år  

 

• Cash Flow beregning af holdets udviklingsplan 

• Særskilt beregning om økonomien i foreslået parkeringsløsning 

 

• Automatisk beregning af afkast og likviditet i projektet over årene 

Vejledning til holdene – og suppleret i regnearket 

Økonomiværktøjet 



 

Cash Flow (tallene er blot eksempler!) 

 



Særlig beregning om parkering  

– ofte central for projektøkonomien 



Et helejet Realdaniaselskab 

Spørgsmål og drøftelse! 


