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Vi skaber livskvalitet 
for alle gennem 
det byggede miljø



19 års filantropisk arbejde og 
over 3.675 projekter
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ARoS – Your rainbow panorama, Aarhus Dokk1, Aarhus

sØnæs, Viborg

Flydebro, Nørresundby Landsbyklynger

Den Blå Planet, Amager Strand Kulturhavn Kronborg, Helsingør

Det gode boligliv, Esbjerg StreetDome, Haderslev Klitmøller – Cold Hawaii, Thisted Livsrum, Næstved

Vimby, Aarhus

Mulighedernes Land, Vestervig



Du kan også bruge  

Vi skaber livskvalitet for alle 
gennem det byggede miljø

 I Danmark bor næsten 6 mio. mennesker

 Her er 98 kommuner, ca. 1.400 byer og flere end 
4 mio. bygninger udgør rammen om vores hverdag 

 Det er her, vi bor, arbejder, går i skole, dyrker 
vores fritid og lever vores liv. Og det er her, 
Realdania gør en forskel. 

 Det er her vi skaber livskvalitet
gennem det byggede miljø
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Vores seks filantropiske mål

Livskvalitet for alle gennem det 
byggede miljø.

De seks mål afspejler globale, 
som nationale og lokale 
udfordringer, hvor det byggede 
miljø spiller en rolle.



FNs verdensmål for 
bæredygtig udvikling

FN’s 17 verdensmål 
– vedtaget 25. oktober 2015

Vi bidrager særligt til disse seks af 
FN’s verdensmål
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Globale SO2
emissioner: 
29. Oktober 2018

09:00
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Potentielle risici & effekter 
ved 1.5°C og overshoot til 2°C

System Region 1.5°C 2°C SDG

Kyst 

bosættelser

Global, Asien, 

SIDS

31-69 millioner 

udsatte

31-79 millioner 

udsatte

SDG 11, 14 & 15: 

Cities, Life on Land & 

Below water

Sundhed Global, Troperne 350+ millioner 

eksponeret for 

dødelige 

hedebølger i 

megabyerne

SDG 3: Health

Landbrug Global, Afrika, 

Asien, 

32-36 millioner 

berørt af forringet 

udbytte 

330-396 millioner 

berørt af forringet 

udbytte 

SDG 2: Zero Hunger

Vand Global, Afrika, 

Asien, 

Middelhavet

496 millioner under 

livstruende pres

590 millioner under 

livstruende pres

SDG6: Water & 

Sanitation

Økosystemer 

f.eks. Koral rev

Troperne 70-90% tabsrisiko 99% tabsrisiko SDG 15: Life on Land 



Vores sande strandede aktiver..



… er ikke 
kulkraft-
værker, 
men…



…vores
byer!



Deadline 2020: Første skridt er at 
sætte det rigtige mål – 1.5 grader



Fokuser handling der hvor 
drivhusgasudledningerne er størst

Alle nye hjem, kontorer og arbejdspladser skal 

være netto-nul i 2030:

Det er den væsentligste kilde til udledningerne I byerne 

og indeholder en massiv mulighed for at øge 

livskvaliteten for de mange

Omdan et større byområde (Aarhus) til netto-

nul udledning i 2030, og udelukkende indkøb af 

nul-udledningsbusser fra 2025:

Det skaber zoner med ren luft og fremmer skift til 

cykel og gang



Netto-nul bygninger i 2030
NEW YORK 2019 LOV OM BYGNINGER KRÆVER AT 60% AF BYENS 

SAMLEDE  ETAGEAREAL ENERGIRENOVERES

Bygninger udgør 70% af 
drivhusgasser i NYC

50,000 store bygninger

Denne lov alene reducerer 10% 
af New Yorks udledninger

26,700 grønne jobs

Bygninger udgør 70% af 
drivhusgasser i NYC

50,000 store bygninger

Denne lov alene reducerer 10% 
af New Yorks udledninger

26,700 grønne jobs

Alle nye hjem, kontorer og arbejdspladser skal være netto-nul i 2030:

For C40 byerne betyder det at kan reducere med over 190 megatons CO2e – svarende til 

udledningerne fra 47 kulfyrede kraftværker;



Netto-nul udledningstransport i 
2030

SANTIAGO’S ELEkTRISKE BUSSER LONDON’S ULTRA LAV EMISSIONS ZONE

Omdannelsen et større byområde i alle C40 byer samt udelukkende indkøb af 
nul-udledningsbusser fra 2025 vil forebygge 11.000 tidlige dødsfald 

forårsaget af luftforurening per år



C40’s markedsforandrende 
deklarationer

14 byer forpligtet til 
transformere  
fødevaresystemerne for 
både klima og sundhed

Forpligtelsen er at opnå en ‘Planetary
Health Diet’ for alle og reducere 
madspild og affald med 50% i 2030

Byernes serverer 500 million måltider 
per år og vil forbedre 
tilgængeligheden af velsmagende, 
nærende og bæredygtig mad for 
deres 64 million indbyggere. 

35 byer forpligtet til 
rense den luft deres 
borgere indånder

Opstilling af mål og 
implementering af politikker for at 
opnå WHO Air Quality
retningslinjer i 2030

Hvis de 35 tilsluttede reducerer 
årlige PM2.5 niveauer til WHO 
retningslinjer (10 ug/m3), kan det 
undgå 40,000 dødsfald hvert år.

35 byer forpligtet til at 

levere inkluderende 

klimahandling der på lige 

vis kommer alle borgere til 

gode

Byerne repræsenterer tæt på 100 

million borgere til hvem 

borgmestrene skal levere 

retfærdig klimaomstilling.

https://www.c40.org/other/good-food-cities
https://www.c40.org/other/clean-air-cities
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Ulighed og segregering

 Økonomisk ulighed mellem by og land og internt i byerne

 De største danske byer har helt overordnet oplevet social 
fremgang i de seneste 10 år, men der er betydelige forskelle 
på bydels- og kvartersniveau.

Kortet viser den gennemsnitlige skattepligtige husstands-
indkomst i 2012, 1.000 kr, fordelt på bydele i København



Klimahandling skal bevæge sig fra 
periferien til det centrale princip 
for måden det offentlige 
organiserer sig

Los Angeles’ 
Green New Deal



Stjæl med begge arme!



DK2020 – 20 kommuner med 
Pariskompatible klimahandlingsplaner 
i 2020



 At øge danske kommuners klimaambitioner og ruste dem til at 
opnå de skrappeste mål vedtaget i Parisaftalen. 

 20 danske kommuner har forpligtet sig administrativt og politisk 
til at opdatere eller udarbejde en klimaplan inden udgangen af 
2020, der lever op til Parisaftalens 1,5 grads målsætning. 

 Klimaplanerne skal følge den globale best practice standard på 
området som defineret gennem C40’s Deadline 2020 program 
og Climate Action Planning Framework. 

 Projektet skaber en dansk versionering af Deadline 2020 
standarden, som på sigt kan anvendes af alle danske 
kommuner. 

 DK2020 bidrager samtidig til at udvikle den globale ramme for 
klimaplanlægning ved at dokumentere hvordan byer og 
kommuner – uafhængigt af størrelse – kan bidrage til 
Parisaftalen.  

Formålet med DK2020



DK2020 workshop
Vejle, 14/11-2019

Inspiration, værktøjer og konkrete 
tiltag ift. udarbejdelse af 
Pariskompatible 
klimahandlingsplaner

Skabe rammer for vidensdeling på
tværs af kommuner

Fokus på krav i C40’s Climate Action 
Planning Framework



Fire temasessioner på 
mødet i Vejle

Klimatilpasning Transport og mobilitet

Landbrug og 

arealanvendelse

Individuel opvarmning 

og energieffektivitet

• Intro til DMI’s nye Klimaatlas

• Nye fælles data om terræn, 

klima og vand fra SDFE

(Styrelsen for Dataforsyning

og Effektivisering)

• Elektrificering af 

persontransporten

• Mobilitetsplanlægning i et klima-

perspektiv

• Multifunktionel 

jordfordeling

• Udtagning og klimaeffekter 

i organiske jorde

• Nye værktøjer til dialog om energi-

besparelser i den private 

boligmasse

• Veje til grøn omstilling af individuel 

opvarmning



Status for kommunernes 
klimamål- og planer  



Fokusområder i eksisterende 
klimaplaner (geografiske)



Bæredygtige byer -
projekter og indsatser
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Superkilen – byudvikling, Nørrebro Godsbanen, Aarhus

Klimatilpasning, Kokkedal

Fredericia Kanalby og Køge Kyst Underværker

Rum og fællesskab for ældre Viborg Baneby Spritten, Aalborg

Klimasikring, Lemvig Havn Strategisk Byledelse Strukturbillede, Den Østjyske Millionby Kickstart, Aalborg Øst

Maltfabrikken, Ebeltoft



Bæredygtige byer -
projekter og indsatser
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Spørgsmål eller 
kommentarer?


