
Landsbyggefonden som central 
bystrategisk aktør

- Blandede byer,  langsigtet bæredygtig udvikling og partnerskab

ALBOA - 29. november 2022



Landsbyggefonden 

• Selvejende institution. Oprettet og reguleret ved lov.

• Bidrager til støtten og udviklingen af det almene boligbyggeri, 
sociale indsatser, fysiske indsatser og sektorens konkurrenceevne.

• Bidrager med økonomisk støtte, data og viden. 

• Er bredt tilstede i kommuner og den almene sektor.

• Øget bystrategisk fokus. 
1 ud af 6 

bor i en almen bolig

Boliger til familier, ældre, unge. 
Boligsocial forpligtelse.



Massive investeringer

• Ca. 1,1 mia. kr. til sociale indsatser i 

perioden 2019-26

• Ca. 30 mia. kr. til fysiske indsatser i 

perioden 2020-26 

• Herudover infrastruktur, huslejestøtte + 

div. ordninger 
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Bystrategi handler om en langsigtet 
bæredygtig udvikling

De almene boligområder skal 
bidrage til en positiv by- og 
samfundsudvikling i Danmark

Social

Økonomisk

Miljø & klima

Almene boligområder
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Værdi for 
mennesker, 
boligområder, 
byen og velfærds-
samfundet

Gode hjem



Udsatte boligområder kan støttes 
-vurdering af nød og trang
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Socialt

Beskæftigelse 
Uddannelse
Sammenhængskraft og medborgerskab
Kriminalitetsforebyggelse

Proces, kommunikation, genhusning

Fysisk

Tiltag i udsatte boligområder:
Infrastruktur Interaktion med omkringliggende by.
Reduktion/nedrivning  Som udgangspunkt kun udsatte boligområder. 
Godkendes af staten. 
Salg Godkendes af staten.
Fortætning & ommærkning Godkendes af staten
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Bystrategi handler om at ‘lægge til’ og ‘bage’ den 
enkelte indsats ind i en større ambition

LBF – kommune-
boligorganisationer

Lokal vision og mål

Øvrige  aktører 

Tidlig dialog

Indsatser/helhedsplaner

Fælles retning og samarbejde 

Analyse

Realisering
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Hvilke muligheder og ressourcer er 
der i området? 
Hvad mangler i området?
Hvad vil vi sammen?
Hvordan gør vi?
Hvem kan være med til at løfte?
Hvilke indsatser kan spille sammen?
Hvordan tilrettelægger vi processen?
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Nedbryde øer og skabe nye 
sammenhænge & fællesskaber

9

Remiseparken i Urbanplanen 

Bibliotek/kulturhus i Tingbjerg 

• Væk fra os/dem

• Mere fokus på lokale styrker og kvaliteter

• Bryde isolation fysisk og socialt

• Hverdagslivet i fokus - ikke kun som beboer 

men som (med)borger i byen og samfundet

• Vigtigheden af udearealer og koblinger til 

byens mange tilbud & faciliteter

• Interaktion ind og ud af boligområder

• Nye steder og aktiviteter, hvor man mødes
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Fra bolig til by
-At tænke ud over matriklen



Fra enkeltindsatser til én samlet indsats 

Bystrategi Sociale indsatserFysiske indsatser
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Projekter der handler kortsigtet 

på langsigtede og komplekse 

problemstillinger. 

Indsatser er ikke nødvendigvis 

bakket op af en klar politisk vision

Individuelle 
projektindsatser

Strategier og fælles mål 
udstikker retningByudvikling

Tid

Blandet by er en tilgang til 
en fælles by

En fælles 
vision

Understøtte en langsigtet og 

bæredygtig social udvikling gennem 

fælles ambitioner, mål, vision

Fra projekt til langsigtet løsning
Sikre bæredygtighed i det enkelte initiativ
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Fra ét fokus og silo-
tænkning

Byudvikling sker 
i forskellige 

organisatoriske 
siloer  og 

forvaltninger 
med forskellige 
fokus og formål Til et samlet fokus og 

helhedsperspektiv

Socialt

Teknik

Byudvikling

Vej og park

Mobilitet

Klima og grønt
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Fra én aktør til partnerskab
-Mange flere skal være med til at løfte
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NGO’er

Fonde

Uddannelses-
institutioner

Virksomheder/
erhvervsliv

Developere

Borgere

Kommune 
Fra politisk til 
administrativt 

niveau. 
Fra direktør til 
medarbejder 

Boligorg.  
Fra politisk til 
administrativt 

niveau. 
Fra direktør til 
medarbejder 

Foreninger

Kultur
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Vilde problemer skal løses i lokale partnerskaber
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‘På samme måde anbefaler Nina 
Smith også, at kommunerne laver 
mange flere forpligtende 
partnerskaber med store almene 
boligselskaber, hvor der bor mange 
af de udsatte mennesker med 
komplekse problemer. En række af 
landets kommuner som Fredericia, 
Aarhus, Viborg og Randers har gode 
erfaringer med deres såkaldte 
boligsociale helhedsplaner. Disse 
planer er et slags 
velfærdslaboratorium, der afprøver 
nye løsninger i de enkelte 
boligområder. De er en ufortalt 
succes.’ 

Mandag Morgen august 2022
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Fra én finansiering til sammenhængende finansiering
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Fra udgift til investering
-Synliggør værdi
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Offentlig aktør
Leverandør

Investor

Borgere får bedre 

livsvilkår

‘Ny start for flere’
Sociale effektinvesteringer,
Beskæftigelse Kolding

• Ændre udgift-mindset og “budgetkultur” 
der tænker i siloer og udgifter nu og her

• Nå ud til flere gennem tiltag der virker

• Værdisætte tidlig indsats

Renoverede gårdrum, 
Herrgården i Rosengaard

16% besparelse på vedligehold
10.000 SEK besparelse pr lejlighed 
på grund af mindre hærværk og 
kriminalitet
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— At de almene 
boligområder bidrager 
til en positiv by- og 
samfundsudvikling i 
Danmark

Fra problem til mulighed 
-Vi skal bygge på lokale styrker og deltagelse 

Agervang, Holbæk
Foto fra Facebook-gruppen 

‘Fællesskab i Vangkvarteret’

https://www.dropbox.com/search/work?path=%2F&preview=id%3A4VaJYu7K9aMAAAAAABi6pQ&query=thrive+zones&search_session_id=16858319071591165095848989599170&search_token=ge7cXU3Z%2BW5fTgOjirlE0swqeuwuGL0Ps1tHsSrd9H8%3D
https://www.dropbox.com/search/work?path=%2F&preview=id%3A4VaJYu7K9aMAAAAAABi6pQ&query=thrive+zones&search_session_id=16858319071591165095848989599170&search_token=ge7cXU3Z%2BW5fTgOjirlE0swqeuwuGL0Ps1tHsSrd9H8%3D


Der findes allerede gode eksempler



Helhedsplan og 1 milliard kroner 

fra Landsbyggefonden

Blandede boliger og ny type erhvervsboliger





Stærke partnerskaber

For at sikre sammenhæng på tværs af erhvervslivets, beboernes og byens interesser, er der nedsat en stærk og bredt funderet ledelse for Center 

for Samskabelse. Dels er der et stærkt advisory board, som fagligt spænder bredt og dybt. Dels er der en styregruppe med mange af regionens og 

områdets vigtigste interessenter ombord, der hjælper med råd og perspektiver i relation til centerets udvikling og strategi.

I styregruppen sidder desuden Fokus Folkeoplysning, Erhvervsnetværk 9220 samt Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune.



Tornhøj - butikker, café & bolig





S

Lokal afledning af regnvand



Resultater af

AALBORG-MODELLEN
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Landsbyggefonden som central bystrategisk aktør
-sammen med boligorganisationer og kommuner  

Udvikling 
skal 
skræddersys 
lokalt!


