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Hvorfor overhovedet
gå ind i byudvikling? 

• Der er behov for visioner, strategier og 
lederskab – dvs. for JER!

• Byudvikling kan bruges som vigtigt 
strategisk redskab

• Kommunen er en central aktør   – at være 
myndighed er vigtigt, men ikke altid nok!

Kommunerne kan have brug for redskaber
Ikke altid klare rammer ift. lovgivning, 
organisering, finansiering
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Hvor ska’ vi hen, du??
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Hvor ska’ vi hen, du??
Hvilke ressourcer 
og kompetencer 
har vi?
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Hvad er visionen, hvad 
skal den gøre godt for? Tidsperspektiv?

Hvad kunne 
vindes?

Er der brændende platforme?

Viden vi skal 
have samlet op?

Hvilken vej er 
den rigtige? 

Hvad møder vi 
på vejen?



Mit værste mareridt om 
faldgruber efter krisen i Vinge…



Faldgruben over alle…

• At kommuner nu 
løber skrigende 
væk og ikke tør 
engagere sig i 
byudvikling! 
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I byudviklingen arbejder 
Realdania By & Byg for …

• At udvikle bydele i 1:1, der 
løfter lokalt og svarer på 
samfundsudfordringer

• At opsamle, formidle og nyttiggøre viden 
om temaer indenfor byudvikling



• Stationsområdet 5,6 ha, Søndre Havn 15,2 ha, 
Collstropgrunden 3,1 ha

• 300.000 em2 i alt

Vision om, at nyt & gammelt og byen & bugten skal mødes 
samt styrke Køges rolle i Hovedstadsområdet

Køge bymidte styrkes som handelsby, tre nye forbindelser 
på tværs af banen, ny strand, klimaløsning, kultur som driver 



• 20 ha

• 265.000 em2

Udvikler og åbner den historiske fæstningsby mod vandet
Sikrer hele bymidten mod havvandsstigninger



Naturbydelen Ringkøbing K
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Udvikles i et yderområde og med respekt for de 
naturbeskyttede kystnære omgivelser

Stort naturgenopretningsprojekt og etablering af 
attraktioner, hvorefter boliger opføres med naturen ind 
mellem husene

• 84 ha
• Op til 120.000 em2



Hedeland

NærHeden

Et bud på fremtidens forstad. NærHeden som central 
driver for udvikling af Hedehusene. Grønt loop og ny skole 
binder nyt og gammelt sammen 

Strategier for nem & smart hverdag, fællesskaber, natur

64 ha stationsnært

378.000 em2



Det centrale Valby
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• 15.000 m2 nytænkning af ”butikscenter” i 
sammenhæng med eksisterende handelsmiljø

• Valby skole og nye kultur- og idrætsfaciliteter i 
historiske industribygninger

• Kontorer, boliger og plejeboliger

• Flytning af daginstitutioner

• Nye byrum og sammenhæng med gamle Valby



Sluseholmen i 
Københavns Sydhavn
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Strategisk ledelse 
af byudvikling

- Der er flere veje at gå

…så længe man holder øje med 
hvor man sætter fødderne…



Cases
• Roller og virkemidler
• Markedet og 

økonomien
• Det politiske 

lederskab
• Organisering internt 

og eksternt
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Organisatoriske rammer for 
kommunalt engagement
• 4 modeller og 12 + 1 eksempler



Styringsmuligheder og håndtag  
der bringes i spil…

Kommunen som ejer/medejer og 
dermed sælger af ejendom (3/4)

• Pris og salgsvilkår?

• Kvalitetsprogram og godkendelse 
af skitseprojekter?

• Vedtægter i grundejerforening?

BASIS: Kommunen som 
myndighed!

Kommuneplanstrategi som 
afsæt!

Udmøntning i lokal- og 
kommuneplanlægning!

Miljø- og Byggesagsbehandling!
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Facilitering af samarbejde (1)

• Flere sammen om vision og 
strategi?

• Bundet sammen af interesser?

Kommunen som interessent og 
evt. bygherre (2)

• Kick start af ønsket byudvikling?

• Kommunale behov og mål på 
tværs af politikområder?
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Hvad er en udviklingsplan

o har en organisation bag, der kan tage ansvar for realiseringen

o er mere strategisk og principiel, end den er konkret
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Vision

Fysisk
plan

Strategisk
plan

Økonomisk
plan

Etape- og 
tidsplan

Helhedsgreb



Kompetencer 
og ressourcer

Kanalbyen Nærheden

Køge Kyst 

Kvæsthusprojekte
t
Sankt Annæ 
Projektet

Naturbydelen

Dedikerede 
ressourcer og

Organiseringen af de fire 
partnerskabsprojekter
Selskabsmodellen



Greb i realiseringen 
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Udviklingsplaner baseret på 
tværfaglige og dialogbaserede 
konkurrenceformer

Strategier for fx midlertidighed, 
fællesskaber, natur før husene 

Drivere og åbningstræk

Salgsmodel inkl. godkendelse 
af skitseprojekter 



Underliggende økonomisk plan 
- Cash flow og likviditetsstyring

Visionen og kvalitetskrav 
omsat til omkostningsbehov

Indtægtsmuligheder efter 
vurdering af markedet

Projektetaper, der kræver 
sammenhæng økonomisk



Sluseholmen
Selskabsmodellen
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Sluseholmen – lucky timing! 
Selskabsmodellen
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Strukturelle udfordringer omkring år 2000 
– katastofal kommunal økonomi, fraflytning, 
boligbyggeri historisk lavt

• Ambitiøs og bredt forankret boligpolitik 
• Nye boliger med herlighedsværdi 
• Lav(!) investorinteresse for Sydhavnen

ØST AMAGER
1000 BOLIGER

NORDHAVN
2000 BOLIGER

INDERHAVN
1000 BOLIGER

ØRESTAD
10.000 BOLIGER

SYDHAVN
min. 5000 
BOLIGER



Sluseholmen
Selskabsmodellen

• Havnen & kommunen: Deling af risiko og ansvar gennem Sluseholmen P/S

• Krav om arkitektur, ejerformer og miljø i salgsbetingelser qua aktionæroverenskomst

• Nyttiggørelse af Havnens kompetencer og kendskab til markedet og developerne

Intern kommunal organisering
Sluseholmen P/S

Direktør
Arbejdskraft leveret fra ejerne

Developerne i ”Sluseholmskonsortiet”

JM Danmark NordicomSjælsø
gruppen

Bestyrelse: 
To fra Københavns Havn A/S

To fra Københavns Kommune (formand)

Ekstern organisering



Andre eksempler på selskaber 
med kommunale ejere

• Kildebjerg-Ry A/S i Skanderborg
• By & Havn I/S i København
• Sønderborg Havneselskab A/S
• Stigsborg Havnefront i Aalborg
• Høje Taastrup C P/S
• Holstebro Udvikling P/S
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PH Park i Hørsholm: kommunalt 
ejerskab og vidensopbygning skal 
få det bedste ud af hospitalsgrund
Ejermodellen
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Støvring Ådale - Rebild
Ejermodellen
• Visionsworkshop og 

interessentgrupper

• Udviklingsplan

• Private og kommunale investeringer
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Processen lige så vigtig som planen:
15 km2 - tre ejerkommuner - én Hedeland Naturpark
Interessentmodellen
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Det centrale Valby
Interessentmodellen
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• 15.000 m2 nytænkning af ”butikscenter” i 
sammenhæng med eksisterende handelsmiljø

• Valby skole og nye kultur- og idrætsfaciliteter i 
historiske industribygninger

• Nye kontorer, boliger og plejeboliger

• Flytning af daginstitutioner

• Nye byrum og sammenhæng med gamle Valby



Det centrale Valby
Interessentmodellen

69

Gordisk knude! Fra uforenelige interesser 
- til fælles grundlag
• Erkendelse af gensidig afhængighed og 

modning af viljer til at nå fælles løsning

• Tung bemanding fra kommune, lokale, 
grundejere, investorer om samme bord

• Rammeaftale om anvendelse, arealover-
dragelser, optioner, penge, ret & pligter

• Skabte rum på flere kommunale 
områder, 6 ud af 7 udvalg gik ind

Området mellem Valby Station og Valby Langgade med
gammel porcelænsfabrik, bomuldsspinderi og Valby Tingsted



Billund Byvision
Facilitatormodellen

• Samspil mellem aktørernes kompetencer, 
styrker og interesser – kommunen som facilitator

• Byvisionen som fælles ramme og Bycharter
med fælles værdier for handlinger og 
investeringer 

• Kobling mellem investorinteresser og fysisk 
helhedsplan – merværdi i bykvalitet

• LEGO House, ny bymidte, boliger, campus, 
Lalandia, Outlet og nye forbindelser er på vej 70



Hvis alt spiller…

Lederskab, roller og organisering

Kobling til de kommunale planer, 
strategier og politikker

Ressourcer – tid, penge, 
tværfaglige kompetencer

OG VEDHOLDENHED…
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Bæredygtighed
Social sammenhængskraft

Bykvalitet og byliv

Midlertidige aktiviteter

Trafik og parkering

Strategisk 
byudvikling

Dialog og deltagelse

Projekt- og 
procesledelse Klimatilpasning

Kommunikation

Markedsforståelse
Finansiering

Ledelse og organisation
Partnerskaber

Udviklingsplanlægning

Politik

Byplanlægning

Byrum, landskab og arkitektur

Jura

Selskabsdannelse og –drift
Salg og forretning

Innovations- og visionsprocesser

Byggemodning



Tak!

www.RealdaniaByogByg.dk

Mail:  cra@realdaniabyogbyg.dk

Twitter:  @Claus_Ravn



P A U S E

Byplanmødet 2018



DEBAT – Faldgruber i byudviklingsprojekter

Visionen – den røde tråd
Hvordan holder man ambitionsniveauet 

når visionerne møder virkeligheden?

Organiseringen
Hvordan holder man balancen mellem 

engagement og kompetencer 
i organisationen?

Markedet
Hvordan ser markedet ud 

og hvordan spiller man bedst 
sammen med det?

Økonomien
Hvordan  opnår man de sikrest mulige

investeringer for både kommune, 
udviklere og fremtidige brugere? 

Det politiske lederskab
Hvordan prioriterer man ressourcerne? 

Hvordan holder man fast i beslutningerne ?

Byplanmødet 2018



TAK FOR I DAG

Byplanmødet 2018Byplanmø


