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Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner 

 

 
Øget fokus på: 

› Hvem betaler for at skabe bykvalitet? 

› Hvem får gevinsterne? 

› Er fordelingen mellem udgifter og 

gevinster rimelig? 

› Hvad betyder byudviklingsplanerne for 

kommunens økonomi? 

› Får vi nok ud af udbygningsaftalerne? 

› Er byudviklingsplanerne "realiserbare? 

 

 
Kilde: Københavns Kommune 



Byplanlægning – et fag i forandring 



Byplanlægning – et fag i forandring 

"…finansieringen af ejendomme 
med et svagt eller usikkert 
cashflow er fortsat uhyre 
vanskelig" 
  
"Selv for særdeles attraktive 
ejendomme af god kvalitet og 
med førsteklasses beliggenhed, 
er det i dag næsten umuligt at 
opnå finansiering, såfremt den 
pågældende ejendom er ramt af 
tomgang" 
 
Sadolin & Albæk, Newsletter, 
oktober 2013 
  
 



› Vancouver - kendt for en vellykket byudvikling 

› Kommunen har opbygget en stærk viden om 

markedsforhold 

› Når developeren møder op med et projekt 

beregner kommunen selv developerens afkast 

› …Og forhandler medfinansiering af byrum og 

infrastruktur indtil der rammes en balance, 

hvor developer og investor sikres et rimeligt 

afkast 

› (Hvis ikke developer og investor får et rimeligt 

afkast bliver projektet ikke til noget) 

 

 

En aha-oplevelse på Dansk Arkitektur Center…(2007) 

http://www.seevancouverbc.com/ 



Det handler om at tage bæredygtighed i tre dimensioner seriøst… 

Tidlig fase: Udarbejdelse af helhedsplan Sen fase: Forhandlinger om grundsalg 



Nogle gange er det godt at tænke i kasser  

1. Kommunaløkonomiske vurderinger af boligpolitik og byudviklingsplaner 

› Hvordan påvirker forskellige boligtyper og "familietyper" behovet for 

kommunal service og dermed den kommunale økonomi? 

 

2. Markedsvurderinger af konkrete byudviklingsprojekter 

› Er det konkrete byudviklingsprojekt realiserbart? Er der basis for f.eks. 

at forhandle en udbygningsaftale? 

 

3. Vurdering af værdistigninger i forbindelse med byudviklingsprojekter 

› Hvordan kan offentlige og private parter i fællesskab skabe 

bykvaliteter, der giver værdistigninger på grunde og ejendomme? 
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Flere kasser… 
Fra "Byliv der betaler sig" 
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1: Kommunaløkonomiske 

vurderinger af boligpolitik 

og byudviklingsplaner 



Kommunaløkonomisk analyse af byudvikling 

13-02-2014 

BYUDVIKLING & KOMMUNALØKONOMI 10 

Antal og typer nye 
boliger 

• ejer 

• privat leje 

• almennyttige 

• andelsboliger 

• ungdomsboliger 

Familietyper 

• antal medlemmer i 
hustanden 

• alder 

• indkomst 

• socioøkonomi 

kommunale indtægter 
og driftsudgifter 

• Indkomstskat 

• Ejendomsværdi 

 

• Konto 1-6  

 

kommunaløkonomiske 
analyse 

•Overskud / underskud 
pr. nye borger 

• før og efter udligning 
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Kommunaløkonomisk analyse af byudvikling 
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2: Markedsvurderinger af 

konkrete byudviklings-

projekter 



Den "klassiske" danske tilgang til byudviklingsplaner 

 "Først skal vi op i helikopteren. Nu skal vi 
tænke visioner og vi skal ikke lade os 
begrænse af virkeligheden. Den kommer vi 
til meget senere" 



Afkast og cashflow – vurdering af byudviklingsplanens realiserbarhed 

ADEPT, COWI, Kollision mfl.  



Visioner, arkitektur, bæredygtighed og økonomi 



Kræver tæt samspil mellem arkitekter, byplanlæggere, økonomer 

og bæredygtighedseksperter 
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Krav om positivt cashflow gennem hele realiseringsperioden 
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AARHUS 17 



Iterativ designproces 
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AARHUS 18 

  

    

   



Iterativ proces – startende med et cashflow, der ikke hænger sammen 

19 

› 1. udkast til byudviklingsplan er for dyr 

› Kan vi optimere parkeringsløsningerne? Underjordisk parkering er meget 

omkostningstungt – løsningsforslag: Parkering i stueplan/hævet gårdrum 

› Kan vi øge byggeretspriserne ved at give flere boliger havudsigt? 

› Kan vi optimere cashflowet ved at etablere midlertidige parkeringspladser på grus? 

› Hvor meget kan byggeretspriserne forventes at stige, hvis Fredericia generelt får et 

bedre image gennem byudviklingsprocessen? 

› Kan vi få indtægter i forbindelse med etablering af lystbådehavn? (salg af bådpladser) 

› Kan vi øge bebyggelsesprocenter marginalt, uden at det går ud over byens karakter? 

› Til sidst opnås et positivt cashflow – og dermed en mere realiserbar plan 

(forhåbentlig) 



Vinderforslaget fra team KCAP 

11 DECEMBER 2012 

AARHUS 20 

Udviklingsplan 
Fredericia C 
KCAP 
Ramboll UK 
Rambøll DK 
Fakton 



Den mest forkromede løsning er ikke altid mulig (eller nødvendig) 



Markedscheck: Omdannelse til kontorerhverv, parkering på terræn 

11 DECEMBER 2012 

AARHUS 22 

 



Lejeniveauet siger meget om realiserbarhed 
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Kilde: Sadolin & Albæk 



Markedscheck: Omdannelse til kontorerhverv, parkering på terræn 

11 DECEMBER 2012 

AARHUS 24 

 



Sammenhæng mellem lejeniveau/kvadratmeterpriser og "mulige" plankrav 

25 

Lejeniveau i erhvervsbyggeri (kr./m²/år) 

Kontorbyggeri med parkering i kælder 

Kontorbyggeri med parkering på terræn 

Nybyggeri ikke rentabelt – istandsættelse 
og genudlejning en mulig strategi 

F.eks. 1.250 kr. pr. 
m² pr. år 

"R
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r" 



Kommunalt markedscheck 

11 DECEMBER 2012 

AARHUS 26 

› Systematisk dialog med person med 

indgående, opdateret kendskab til det 

lokale marked om et konkret projekt 

› Dialog flere gange undervejs i en 

planproces 

› Ad hoc eller en del af arbejdsgruppen 

f.eks. omkring en lokalplan 
Bæredygtig 

byudvikling 

Byplan 

Natur og 
miljø 

Arki-
tektur 

Økonomi 

Projekt-
udvikling 

Komm-
unikation 

Trafik 

Jura 

Bolig- 
eller 
erhvervs-
mægler 



Markedscheck midtvejs i en arkitektkonkurrence 

"Farum i udvikling": Erhvervsmægler vurderede 

forslag i fase 1 i Realdania-konkurrence: 

› Krav til anvendelser: Hvilke er hhv. 

realistiske hhv. vanskelige at realisere? 

› Funktioners indbyrdes placering, antal 

enheder i byggefelterne? (boligenheder). 

› Disponering af byggefelter? 

› Grundstørrelser? 

› Parkeringskrav? 

› Planens fleksibilitet? 

 

Inputs til dommerkomité som en blandt flere 

ekspertvurderinger 

Team Vandkunsten 



Flere brikker i kombination gør projektet realiserbart 

28 Kilde: Sophienberg 
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3: Vurdering af værdistig-

ninger i forbindelse med 

byudviklingsprojekter 



Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner 

 

 
Øget fokus på: 

› Hvem betaler for at skabe bykvalitet? 

› Hvem får gevinsterne? 

› Er fordelingen mellem udgifter og 

gevinster rimelig? 

 

Kilde: Københavns Kommune 



GEVIBB 
 
Analyser gennemført af 

Københavns 

Universitet og Spacescape 

 



GEVIBB 
 Nærhed til stationer 

› Nærhed til stationer – især uden for 

metropolområderne – forøger en boligs værdi 

med op mod 4-8 % for de boliger, der ligger 

tættest på stationen 

› Effekten klinger kun langsomt af mod nul 

omkring 1.500 m fra stationen. 

 

Nærhed til metro 

› Nærhed til Metro-station giver en jævn 

forøgelse på ca. 5-7 % af boligernes værdi, 

men kun inden for de nærmeste par hundrede 

meter omkring stationen. 

 
Kilde: Sophienberg 
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Fire konkrete cases 
› Golfbane og pulszoner i 

Kildebjerg-Ry 

› Et havnebad i Aarhus Havn 
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Golfbane og pulszoner i Kildebjerg-Ry 
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Hvem betaler – og hvem får gevinsterne? 



12 APRIL 2013 

1131 UNIVERSITY 36 

Golfbane og pulszoner i Kildebjerg-Ry 
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Golfbane og pulszoner i Kildebjerg-Ry 
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Golfbane og pulszoner i Kildebjerg-Ry 

› En lokal mægler oplyser, at mersalgsprisen på boliggrunde som følge af 
golfbanen udgør 150.000 kr. pr. grund. 

› En medieanalyse viser, at golfbane og pulspark har givet en medieomtale, 
som svarer til annoncering for 1,5 mio. kr. 

› Rentabel investering set med udviklingsselskabet øjne og set med 
samfundsøkonomiske øjne. 

› En break-even analyse for udviklingsselskabet viser, at mersalgsprisen for 
boligerne blot skal være omkring 100.000 kroner for at det stadig løber 
rundt for udviklingsselskabet. 



Et havnebad i Aarhus Havn 

Kilde: Københavns Kommune 
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Et havnebad i Aarhus Havn 



› Vancouver - kendt for en vellykket byudvikling 

› Kommunen har opbygget en stærk viden om 

markedsforhold 

› Når developeren møder op med et projekt 

beregner kommunen selv den private økonomi 

i projektet – hvor stort er afkastet? 

› – og forhandler medfinansiering af byrum og 

infrastruktur indtil der rammes en balance, 

hvor developer og investor sikres et rimeligt 

afkast 

› (Hvis ikke developer og investor får et rimeligt 

afkast bliver projektet ikke til noget) 

 

 

Om få år er dansk plankultur måske på "omganghøjde" Vancouver 

41 



Tak for opmærksomheden 


