
Det 60. danske byplanmøde 7. oktober 2010 

Bestyrelsesformand Jesper Nygård 

”En privat filantrop med kloge penge”



Virksomhedsstyring

Organiseret som forening med almennyttigt formål

Medlemsdemokrati



Hvor kommer pengene fra?



Foreningens rødder går tilbage til 1851



1795 - København brænder 



1851 - Grundlæggelse

Østifternes Kreditforening



1972 - Fusion



1993 - Opsplitning

Foreningen Realdanmark

Realkredit Danmark A/S  



2000 – En ny begyndelse

Foreningen sælger realkredit- og bankaktiviteter til 
Danske Bank

Realdania opstår som filantropisk virksomhed



Hvad vil Realdania?



Realdanias mission

At skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – 
gennem samarbejde, netværk og partnerskaber



Livskvalitet for alle

Investeringsstrategi: ”De kommercielle 
investeringer skal maksimere grundlaget for de 
filantropiske aktiviteter.”

Bidrager til projekter bredt fordelt i Danmark



Åbenhed og transparens





Kloge penge

Vi bidrager ikke kun med penge, men også med 
viden og kompetencer

Vi arbejder i partnerskaber og netværk

Vi vægter dialog og samarbejde

Vi stiller krav – bl.a. om økonomisk bæredygtighed



Filantropisk arbejde i 10 år



Byen, byggeriet og bygningsarven



Tre særlige indsatsområder

Bæredygtighed – sundhed og socialt

Bæredygtighed – miljø og ressourcer

Forstæderne i forvandling



Miljø og ressourcer



Sundhed og det sociale



Forstæderne i forvandling



Hvordan skaber Realdania livskvalitet i
kommunal kontekst?



Urban Mediaspace Aarhus





Byvision Ringbyen

10 kommuner i Hovedstaden samarbejder om 
udvikling af byområderne langs Ring 3

Ringbyen dækker et 30 kilometer langt bælte – fra 
Lyngby i nord til Ishøj i syd

En letbane vil være rygraden i Ringbyen



EN GOD OMVEJ



Realdania Arealudvikling 

Kommunale partnerskabsprojekter: 
Køge Kyst
FredericiaC

Formål:
Omdanne bynære havnearealer
Skabe blandede funktioner på arealerne
Sikre bæredygtig udvikling af arealerne



Køge Kyst



Køge Kyst



Fredericia C



FredericiaC
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