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HVAD GÅR GODT? HVAD GÅR SKIDT? 
Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen. 

Intentioner vs Rammer/begrænsninger : 
Myndighedsarbejdet 
Projekter: Ungdomsbolliger, letbane, havnefront  
Strategier: Bæredygtighedsstrategi 
Forsøg: Biofaktor, udbygningsaftaler, certificering 



Ungdomsboliger i Aalborg – 
 en strategisk satsning  



•  Meroptag på 3000 studerende fra  2010 – 2014 

•  Handlingsplan 
•  Udvikling  af studiemiljøet – Campus Øst 
•  Infrastruktur 
•  Boligsituation – fra ´tag overhovedet ’ til boliggaranti 
•  Oplevelser  og et aktivt fritidsliv i fokus  
•  Globalisering – internationalisering 
•  Innovation - Iværksætteri 

Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi  



Aalborg Kommunes planstrategi 

-  Vision 2025  - ”vækstaksen” 



Ungdomsboliger i Aalborg – en strategisk satsning  
BUDGET 2010 – 2016:  

4250 ungdomsboliger 

38 byggerier 

380 mio kommunal grundkapital 

4,8 mia - anlægsinvesteringer 

25 – 450 boliger i hvert projekt 

8 bygherrer 



•  Mål  
•  Fremme arkitektur og bæredygtighed i det ”almene byggeri”  
•  Katalysator for omdannelsen af byudviklingsområder til nye ”attraktive by - og 

boligområder” 
•  Forudsætninger 
•  Stor politisk opbakning – (planstrategi, uddannelsesstrategi) 
•  Behov for vækst i en lavkonjunkturperiode 
•  Økonomi  - Rammebeløb  
•  Lovgivning  (Almen boliglov, Byggelov, Planlov) 

Arkitektur og bæredygtighed i ungdomsboligbyggeri  



•  Værktøjer 
•  Dialog i miniprojektgrupper 

(Bygherre, kommune, rådgivere) 
•  Den ”brede” bæredygtighedsvinkel  
•  Fælles vidensindsamling i større fora  

om arkitektur og bæredygtighed   

•  Konkrete krav 
•  Konsensus om projektidé før skema A 
•  Udarbejdelse af ”bæredygtighedsprofil” 

(Påvirkes af stedet, lokalplankrav etc. ) 
•  Lavenergi 2015  

Ungdomsboliger – arbejdsmetode  



•  Hvad er gået godt ? 
•  Der er sat en politisk dagsorden omkring arkitektur og bæredygtighed i det almene byggeri 
•  Ungdomsboligerne har løftet udviklingen i byomdannelsesområder og støtter generelle 

bæredygtighedskrav. 
•  Der er skabt ”kombinationsprojekter” - mangfoldighed 

(fx stueetager med publikumsorienterede funktioner, boliger ovenpå) 
•  Der skabes et fælles ejerskab til projekterne gennem dialogprocesser – et stærkt netværk  
•  Der bliver bygget boliger af høj standard på meget attraktive pladser i byen, tæt på 

uddannelsesinstitutioner, servicefunktioner, kultur etc.  
•  På trods af restriktive lovkrav er der skabt meget forskellige boligprojekter med forskellig fokus 

på fællesskabet, boligens- og udearealers indretning, sammenhæng med opgivelserne mv.  
•  Alle projekter opfylder Lavenergi 2015 krav (få undtagelser)  
•   

Ungdomsboliger – evaluering 



Godsbanen , Aalborg  Midtby – 175 ungdomsboliger 



Ramblaen, Aalborg Øst –  144 ungdomsboliger 



•  Hvad er gået mindre godt ? 
•  Grundpriser  og byggepriser er steget markant (grundprisens andel af rammebeløb steget fra 16 – 

til 35 %) 
•  Meget stram lovgivning omkring ungdomsboligens størrelse, økonomi mv. giver meget lidt  ”luft til 

arkitektur og bæredygtighed” 
•  De konkrete bæredygtighedskrav er nemmest at håndtere (fx krav til lavenergi),   

”Bæredygtighedsblomsten” er en meget bred tilgang til bæredygtighed, der stiller store krav til 
formidling - kan være vanskeligt at skabe konsensus i projekter  

•  Der savnes innovative løsninger på integreret design af miljøtiltag (fx solceller eller andre 
miljømæssige tiltag LAR, grønne tage etc.)  

•  Stor forskel på viljen/evnen til at udforske ”fællesrummet og ungdomslivet” - generelt 
nedprioritering af de grønne udeopholdsrum 

•  Mange ens boliger – er det langtidssikret og bæredygtigt?   

Ungdomsboliger – evaluering 



•  Forsøgsprojekt  støttet af MBBL 
”Udvikling af modelprogram for fremtidens almene ungdomsboliger” Vurdering af 
attraktivitet, bæredygtighedsparametre 
Deltagere: Alle boligorganisationer, AAK og Kuben 

•  Strategi for planlægning af det almene byggeri  
•  Total økonomiske vurderinger 
•  Certificerings krav (DGNB) ift. alment byggeri ? 

Bæredygtighed i alment byggeri - fremadrettet   ? 



LETBANE  

Bæredygtighedsintentioner: 
-  Opgradering af kollektiv trafik 
-  Fortrængning af biltrafik og parkering 
-  VE-udnyttelse - vindmøllestrøm (- CO²) 
-  Støjsvag transport 
-  Sundhed (gang, cykel) 
-  Byrummet til byens brugere 



LETBANE 

Forudsætninger for realisering af intentioner: 
-  Bredt ejerskab (politisk, erhvervsliv, cityforening m.m.).  
-  Information og debat 
-  Udspringer af politisk ønske (trafikselskab startede debatten) 
-  Personlige faktorer – fx nuværende borgmester fra forvaltning for kollektiv trafik 
-  Økonomi. Statsfinanciering - finanslov 2015 
-  Stor intern opbakning i kommune m.m. – også mht økonomi til proces 
-  VVM – lidt marginal – og meget tung 
-  Enkel proces ifht. planlov 



HAVNEFRONT  

Bæredygtighedsintentioner: 
-  Oplevelsesby 
-  Rekreative områder  
-  Byliv for alle 
-  Sundhed og bevægelse 
-  Grønt i midtbyen 



HAVNEFRONT: 

Forudsætninger for realisering af 
intentioner:  

-  Konsensus, politisk og folkelig opbakning 
-  Økonomi – kommunal financiering 
-  Enighed om mål 
-  Godt samarbejde – både internt og med 

rådgivere 
-  … 



HVAD GÅR SKIDT: 

Implementering af strategier  
-  Behov for fælles interne målsætninger 
-  Intern kommunikation 
-  Ringe sammenhæng mellem strategi/politik og 

de værktøjer som ønskes anvendt 
-  Forståelse for virkemidler – fx lokalplaner, 

grundsalg osv. 
-  Inddragelse af videnspersoner 
-  Forståelse for værktøjer fx Biodiversitet – 

hvordan måle, planlovens begrænsninger osv. 

   



FORSØG: 

Biofaktor: 
-  Udgangspunkt i bæredygtighedsstrategien   
-  Afprøves i to lokalplaner 
-  Grøn væg, flagermusekasser m.m. 

Certificering: 
- Deltager i GBC-arbejdsgruppe vedr. certificering af bydele 
- Følger de første projekter sundhedshuse i regionen 



Udbygningsaftaler: 
Ny mulighed i Planloven 
Frivillig – initiativ fra grundejer 
  - privat fremrykning af kommunale invensteringer  fx infrastruktur 

 - ikke kommunalt planlagt – er værdiforøgende. Fx brosten istedet for asfalt 
Følger LP proces og offentliggøres med LP forslag 
Østre Havn – vejkryds + krydsombygning 

Brugbar ifht. bæredygtighedstiltag – LAR, grønne anlæg,  



OPSAMLING   

FORUDSÆTNINGER FOR SUCCES: 
Politisk ejerskab 
Økonomi 
Fokusering 
Borgeropbakning 
Sammenhæng mellem national lovgivning og lokale interesser  

FORHINDRINGER:  
Politisk behov for klare (normative) udmeldinger vs. administrativt behov for fleksible 

rammer og realiserbare målsætninger 
Omkostninger for kommunen i processerne – usikkerhed, tidsspilde, uklarhed 


