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Tekst og punktopstilling 

Niveau 1= Underoverskrift 

Klik på TAB-tasten én gang for at få  

Niveau 2 = Almindelig tekst  

Klik på TAB-tasten én gang til for at få 

Niveau 3-5 = Punktopstilling  

Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB-

tasterne for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og Formindsk 

listeniveau bruges til at hoppe mellem  

tekst-typografierne 

 

 

 

Vælg ny tekst farve til  

overskrift og underoverskrift 

1. Markér teksten og vælg ny farve  

fra Skiftfarve-knappen 

2. Vælg mellem Farve 1-6  

fra KABs farveskema 

Sekretariat for by- og boligudvikling 

Byudvikling 
 
Vi arbejder med strategisk 
omdannelse af store almene 
byområder, som er kendetegnet 
ved stor kompleksitet, store 
udfordringer og mange 
interessenter. 
 

Side 2 

By 

Projektudvikling 
 
Vi designer nye bolig- og 
bebyggelsestyper, der spejler 
tidens megatrends, og vi skaber 
nye værdifulde relationer for KAB-
fællesskabet og for vores kunder, 
boligorganisationerne.  
 

Ejendomsudvikling 
 
Vi udvikler ejendomme i form af 
afdelinger, boliger og butikker i 
sammenhæng med eksisterende 
almene afdelinger, og vi opsøger 
og udvikler nye spændende 
byggemuligheder. 
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Vi er 
 
Cecilie Rønnow Eskelund – konsulent 
Cand.scient.soc. 
Københavns Universitet 
 
Claus Bjørton – teamleder 
Cand.mag., HD(O) 
Himmerland Boligforening 
 
Dea Maria Petersen – proceskonsulent 
Cand.mag. 
Arbejdstilsynet 
 
Flemming Eismark – udviklingschef 
Akademiingeniør 
By & Havn 
 
Helga Marie Vesterøy – studentermedhjælp 
BA, stud.cand.arch. 
Domus Arkitekter 
 
Stine Kofod – konsulent 
Cand.scient.soc. 
KL 
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Hvad? 

Projekt om almen erhvervsudlejning. 
 
Vi vil arbejde med strategiske muligheder i forhold til  
typiske og relevante problematikker inden for udlejning af 
erhvervslokaler inden for en almen ramme. 
 
Det være sig udlejningsvanskeligheder, underforsyning af 
butiksliv, salg, omdannelse, midlertidig anvendelse af 
erhvervslokaler, socialøkonomiske og humanitære virksomheder 
mm. 
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Hvad? (forts.) 

• Kortlægge barrierer i relation til almene erhvervslokaler. 
• Beskrive særlige problematikker i forbindelse med almene 

bydele, hvor udbuddet af erhvervslokaler ikke matcher 
efterspørgslen (for mange, for få). 

• Anvise løsninger for boligorganisationer, som vil arbejde 
strategisk med erhvervsudlejning – herunder eksempler på 
best practice fra hele landet på optimering, udvikling og 
revitalisering af butiksarealer og i almene afdelinger. 
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Hvorfor? 

For at blive bedre til disciplinen, men også fordi… 
 
Et godt og varieret udbud af butikker er afgørende for vores evne 
til at skabe succesfulde bydele. Butikker giver omsætning og 
byliv. 
 
Den almene boligorganisation er underlagt særlige, og ret 
komplicerede regler i relation til erhvervslokaler. I mange år har 
det ikke været muligt for en almen organisation at opføre 
erhvervslejemål. 
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Hvor? 

1. Brokvartererne 
 

2. Planbydelene med underforsyning af erhverv 
 

3. (Erhvervslejemål uden for de større byer og i købstæder) 
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Hvordan? 

• Hvad skal vi gøre ved de erhvervslokaler, som vi har, men har 
svært ved at leje ud? Hvornår skal vi sælge? Hvornår skal vi 
omdanne til boliger? 

• Hvad kan vi gøre, hvor der er for lidt erhverv? 
• Hvor findes der eksempler på god erhvervsudlejning, og hvad 

har forudsætningerne været? 
• Hvordan handler vi strategisk og langsigtet som 

udlejningsvirksomheder og byudviklere? 
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For hvem? 

Den primære målgruppe for projektets output er almene 
boligorganisationer, bestyrelser og boligafdelinger. Herudover er 
det AlmenNets medlemmer, LBF samt interessenter i øvrigt i den 
almene sektor. 
 
Vores tanke er, at man ved at deltage i det her projekt sammen 
med KAB får et stort løft i forhold til at arbejde 
udviklingsorienteret med egne almene erhvervslejemål. 
 
Vejledning, idékatalog, seminarer…… 
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Arbejdsspørgsmål 

• Udfordringer med eksisterende erhvervslokaler 
• Optimering og revitalisering 
• Etablering 
• Idéudvikling 
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Organisering og tidsplan 

• KAB indbyder interesserede organisationer, der har relevante 
caseområder, som kan spilles ind, til at deltage i en 
projektgruppe. 
 

• Da vi allerede ”er i gang”, kan projektet afleveres medio 2017 
(inden for 10-12 måneder fra start). 
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. 

Strategisk og koordineret 
erhvervsudlejning – i Sydhavnen 
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• Udsat byområde 
• Mange små billige boliger 
• Butikslivet har det svært 
• Ny bydel vs. gammel bydel 

 
• Mange initiativer sat i værk af 

kommune mv. 
• Metro undervejs 
• AAU og UCC 
• ”Sydhavnsånden” 
 
AKB, KBH ejer 2.760 boliger – 98 % af 
Frederiksholm 

Sydhavnen, København 
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1) Modeller for lokalt, forpligtende 
samarbejde om koordineret 
erhvervsudlejning 
 
2) Lokal strategi for 
erhvervsudlejningen i Sydhavnen 
 
 
Output: 
 Generaliserbare modeller 
 Strategi for Sydhavnen 
 Styrket kompetence hos KAB 

Projektets to spor 
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• Mål: at udvikle en række modeller for hvordan almene 
afdelinger samt ejer- og andelsboligforeninger kan indgå i 
lokalt forpligtende samarbejde omkring 
erhvervsudlejningen. 
 

• Juridisk afklaring – hvad må og kan vi? 
 

• Koordinering med udlejningsindsatsen i KAB 
 

• Organisatorisk afprøvning i AKB, København / Sydhavnen 

– et samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark 

Det organisatoriske spor 
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Udvikling med udgangspunkt i scenarier 

 
OBS! Der er tale om scenarier 
 
Hvordan de konkrete modeller mere præcist kan se ud, skal vi bruge 
udviklingsprojektet til at undersøge nærmere. 
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3 trin i analysen 
 
1. Retail-mapping: Hvordan ser 

Sydhavnens butikker ud i dag. 
 

2. Mind16: En analyse af Sydhavnernes 
ønsker og behov – interview m.475 
personer fra Sydhavnen/Sluseholmen 
 

3. Replacemaking: En kortlægning af 
handelsstrøgenes potentialer 

 
 Efterfulgt af tre workshops 
 

Det strategiske spor 

– med referencer til Malmö, Amagerbrogade m.fl. 


