
Det er dyrt at bygge nyt i hovedstads
området lige nu. Priserne har nået et 
niveau, hvor en relevant overvejelse i 
branchen er at lægge byggeplanerne i 

skuffen. Vente på ’bedre tider’ for alment byg
geri. Men inden vi gør det, vender vi alle sten. 
I KAB vil vi kæmpe for en plads i sandkassen, 
selvom der er trængsel, fordi vi ved, hvor hårdt 
der er brug for flere  almene boliger. 

I processen har vi fået nye venner. Private 
ejendomsudviklere, som gerne vil lege, fordi det 
giver mening både for dem og os.  De kommer 
med en større pengepung, end vi kan mønstre, 
og vi kan være det sikre kort på hånden i en 
risikofyldt branche. I partnerskab med private 
ejendomsudviklere er vi i gang med at realisere 
boliger i bykvarterer, hvor byggegrundene  ellers 
er helt udenfor almen række vidde.

Sammen er vi et stærkt match, som kan for
syne byen med nye, gode boliger. Almene og 
private. Det giver god mening for de mange 
bolig søgende og for bestræbelserne på at skabe 
en blandet by.

Da vi ikke må administrere private boliger, 
bliver det sværere, fordi en bebyggelse med 
blandede ejerformer kræver mere administra
tion. Man kan sige, at vi virkelig skal ville det 
her med at bygge den blandede by. 

Det vil vi. 
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KAB MENER:

PARTNERSKABER ER EN VEJ 
TIL FLERE ALMENE BOLIGER 
– OG DEN BLANDEDE BY

FOKUS
Partnerskaber 
om nybyggeri



Boligmarkedet i hovedstadsområdet koger. Grund
priserne er høje og de almene boligorganisationer 
har sværere og sværere ved at komme til fadet. De 
politisk fastlagte maksimumbeløb for, hvor meget det 

må koste at bygge almene boliger, efterlader – med grund
prisernes nuværende niveau – ikke meget tilbage at bygge 
for. En af løsningerne er at indgå partnerskaber med private 
ejendomsudviklere, som lever af at investere og bygge, og 
nogle vil gerne bygge almene boliger. Også selvom fortjene
sten er mindre. 

En af dem er Calum A/S, der aktuelt har et projekt på vej 
i Ørestad Nord i partnerskab med Samvirkende Boligselska
ber ved KAB. Et blandet hus med privat detailhandel i stue
etagen, 252 almene ungdomsboliger på 1.5. etage og private 
penthouselejligheder på toppen. 

Jakob Axel Nielsen, direktør i Calum A/S, forklarer om 
selskabets motivation for partnerskaber:

”Summa summarum er der flere penge tjent, hvis du ikke 
byggede alment, men vi kan godt lide tryghed. Og der er 
tryghed ved at bygge sammen med de almene. De er profes
sionelle og vi ved, at pengene kommer. Så kan vi magte lidt 
mere, end vi ellers kan.”

Penge til tiden
Sikkerheden ligger gemt i de almene boligers fordelagtige 
finan siering, som indebærer, at 98 % er på plads, inden spa
den sættes i jorden.  Fordelt på 88 % realkreditlån og 10 % 
kommunalt tilskud.

”KAB holder styr på finansieringen og kan tilrettelægge 
det sådan, at pengene udbetales tidligt. Dermed kan vi bruge 
pengene til at bygge for i stedet for, at vi skal i banken og op
tage byggelån. Det giver nogle likviditetsmæssige fordele,” 
konstaterer direktøren. Og selvom han må acceptere en 
 lavere grundpris fra de almene, så kan noget af det, der tabes 
på gyngerne, vindes tilbage:
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af Annette Sadolin  /   foto Lars Bertelsen

Fortjenesten er mindre – men den er sikker. 
Privat ejendomsudvikler ser værdi i partner-
skaber med almene selskaber, der i hans øjne 
er solide, professionelle bygherrer

KØBMANDEN 
OG DE ALMENE
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om nybyggeri



BLÅ BOG
Jakob Axel Nielsen 

• Direktør i ejendoms-
udviklings selskabet 
Calum A/S med 
base i Aalborg

• 49 år
• Uddannet jurist og 

advokat
• Folketingsmedlem 

2005-2010
• Sundhedsminister 

2007-2010
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Jakob Axel Nielsen (t.h.) og Rolf Andersson 
besigtiger byggeprojektet ’Eksercerpladsen’ i 
Ørestad Nord. Partnerskab med en privat udvikler 
gør det muligt at realisere almene boliger med en 
attraktiv og bynær beliggenhed i København.



”Den solide, almene del giver 
måske plads til at sælge det, vi 
bygger privat, som ejerlejligheder, 
fremfor at sælge det som en sam
let blok til en privat investor. Det 
kunne være en tanke.” 

Delegeret tillid
Når en privat ejendomsudvikler og 
en almen boligorganisation bygger 
sammen kaldes det ’delegeret byg
herremodel’. En ny model i Køben
havn, hvor den blev taget i brug i 
2014, men benyttet med succes i 
årevis i Aalborg, bl.a. af Calum A/S.

Princippet i modellen er, at den 
almene bygherre delegerer bygge
opgaven til en privat udvikler. Det 
stiller krav til begge parter:

”En god almen partner skal 
kunne overskue sagen og føle sig 
tryg ved, at vi kan levere det hus, vi 
har aftalt i en ydelsesbeskrivelse. 
For det er jo os, der har kontak
ten til entreprenøren og forestår 
udbud. De skal 
kunne stole på os 
og slippe tøjlerne 
en smule,” siger 
direktøren, der 
understreger, at 
han endnu ikke 
har oplevet bri
ster i tilliden:

”De er professionelle bygherrer. 
Og de har en bygherrerådgiver med 
ekspertise.”

For den almene boligorganisa
tion er den løbende indflydelse på 
selve byggeriet mindre, men det 
er risikoen også. Den aftalte pris 
er fast, uanset om byggepriserne 
stiger. 

Partnerskaber er fremtiden
I KAB ser Rolf Andersson, bygge
direktør, fremtid i partner skaberne:

”Vi tror, det bliver måden at få 
byggesager på i fremtiden i Hoved
stadsområdet. Vi har mange sager 
i støbeskeen. Specielt i København 
oplever vi også, at planlovsreglen 
om 25 % almene boliger er et inci
tament.”

Planloven blev i 2015 ændret, så 
kommunerne kan øremærke 25 % 
af et areal til almene boliger i nye 
lokalplaner. Grundejeren er ikke 
tvunget til at bebygge de 25 % med 
almene boliger, men Jakob Axel 
Nielsen vurderer, at de fleste vil 
være interesserede:

”En privat udvikler har det ikke 
sjovt med at lade et areal ligge. Det 
koster ejendomsskat og renter. Vi 
har ikke sådan nogle lange, lange 
penge som fx pensionskasserne. 

Mit gæt er, at de fleste vil have 
 deres jord realiseret.” 

Kun ungdomsboliger kan betale sig
”Én boligtype er lige nu særlig 
popu lær i partnerskabsprojekterne; 
Ungdomsboliger. Maksimumbelø
bet for byggeomkostninger er en 
smule højere for ungdomsboliger, 
som forholdsmæssigt kræver flere 

installationer, 
køkkener osv. 

Hvis der er 
volumen i sagen, 
er det nemmere 
at få det til at 
hænge sammen 
økonomisk,” 
forklarer  Jakob 

Axel Nielsen, der i det nu værende 
marked, afviser, at projekter med 
familieboliger kan komme på tale. 
Maksimumbeløbet er for lavt og 
byggepriserne for høje.

Også Rolf Andersson ser med 
bekymring på konjunkturudvik
lingen:

”Maksimumbeløbet er steget 
med 1 % og entrepriseudgifterne 
med 58 %. Vores udfordring for 
et par år siden var at få lov til at 
bygge, men nu er det at få råd.”

Købmænd med blik for byen
I Ørestad Nord er det almenepri
vate partnerskabsprojekt mellem 
Calum og SAB ved at tage form. Og 
på Grønttorvet i Valby er en hel ny 
bydel med både private og almene 
boliger på vej. Jakob Axel Nielsen 
indgår gerne flere partnerskabs
aftaler:

”Vi er jo købmænd i den for
stand, at når vi finder et godt 
stykke jord, så tænker vi over, hvad 
det skal bruges til. Men det er også 
spændende at være med til at for
skønne byen. Fx Grønttorvet, som 
var ren klondike for fem år siden. 
Når jeg en gang kører forbi som 
pensionist, vil jeg sige: Det var jeg 
med til at bygge!” 

› Vores udfordring for 
et par år siden var at få 
lov til at bygge, men nu 
er det at få råd. ‹
ROLF ANDERSSON, BYGGEDIREKTØR I KAB

Rolf og Jakob har opbygget en tillid til 
hinanden, som er helt uundværlig i den 
private branche, hvor personlige kontakter 
er afgørende for samarbejdet. 

FOKUS
Partnerskaber 

om nybyggeri
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af Annette Sadolin

På baggrund af KAB-fællesskabets 
første erfaringer med private partner-

skaber tegner der sig et mønster af 
forskellige typer projekter. 

MANGE TYPER 
PARTNERSKABS-

PROJEKTER
Eksempel: 
Eksercerpladsen, 
Ørestad Nord, under 
opførelse af Calum/SAB

Eksempel: 
Teglværkshavnen i 

Sydhavnen, opført i 
2008 af KPC/SAB.

Eksempel: 
Stationstorvet i Vallensbæk, 
opført i 2017 af Sinai Gruppen/ 
Vallensbæk Boligselskab.

Eksempel: 
Tingbjerg Lilletorv, 

forventes opført i 2019 
af Innovater/SAB.

KAB

PRIVATE UDVIKLERE

BOLIG- 
 ORGANISATIONER

PARTNERSKABER MED ANDRE AKTØRER
I dette fokus har vi stillet skarpt på partner skaber 
med private udviklere. I KAB-fællesskabet tegnes 

partnerskaber med mange andre aktører bl.a. kommuner, 
statslige institutioner, leverandører, fonde og foreninger. 

Motivationen er, at sammen kan vi mere. Partnerskaber gør 
det fx muligt at udvikle nye bolig typer, styrke den sociale 

integration eller en mere bære dygtig levevis.

BYUDVIKLING
I nogle boligområder gælder det om 

at skabe en mere blandet beboer-
sammensætning ved at øge andelen 

af private boliger og tiltrække 
private investeringer i den  

lokale detailhandel.

BOLIGER OG ERHVERV
Et hus der kombinerer almene 
boliger med privat erhverv, fx 

detailhandel i stueetagen toppet 
med almene boliger. 

LAG PÅ LAG
Et lagdelt hus med et mix af private og 
almene boliger. Private lag: P-kælder, 

dagligvarebutik i stueplan og penthouse-
lejligheder. Almene lag: 2.-5. etage med 

fx ungdomsboliger 

BLOK FOR BLOK
Fritstående blokke eller 

punkthuse med skiftevis private 
boliger og almene  boliger. 
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Hvad mener kommunerne om  
PARTNERSKABER? 
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af Annette Sadolin

Ser du partnerskaber mellem private 
ejendoms udviklere og almene boligselskaber 
som en vej at gå i jeres kommune? 
Ja, hvis det kan være med til at udvikle de almene 
boliger og byen. Grundlæggende vil jeg gerne be
skytte den almene sektor, fordi den er under pres 
lige nu, hvor det er svært at få råd til at bygge – 
specielt i København.

Ser du særlige værdier i partnerskabsprojekter?
Generelt går jeg ind for den blandede by. På den 
måde er det fint, at der også er boliger for dem, 
der gerne vil købe og det er positivt, hvis de så har 
almene naboer. Blandede boligområder er et mål i 
København.  

Der kan også ligge et element i at udnytte de 
privates lettere adgang til byggeprocessen. 

Hvilke eventuelle problemer/udfordringer 
rummer partnerskaberne?
Det må ikke udvande den almene sektor. Hvis det 
bliver for meget på de privates vilkår, kan det være 
et problem. Jeg opfatter de almene boliger som 
grundstenen i vores boligsektor. 

Når I planlægger almene boligprojekter, er der da 
nogle boligtyper, I prioriterer, fremfor andre? 
Det lette svar er nej, fordi der er en generel bolig
mangel i København. Hvis jeg skal nuancere det 
lidt, så har vi oparbejdet et underskud af ung
domsboliger, så dem har vi brug for mange af. Men 
vi oplever også et behov for flere boliger til udsatte 
borgere fx i form af basisboliger, en lille boligtype 
som er udviklet i et forbilledligt samarbejde med 
KAB. Samlet vil jeg sige, at vi har brug for en bred 
vifte af boligtyper.  

Ser du partnerskaber mellem private 
ejendoms udviklere og almene boligselskaber 
som en vej at gå i jeres kommune? 
I Roskilde Kommune er vi positiv indstillet over
for partnerskaber. Lige nu har vi gang i et partner
skab mellem KAB og en privat ejendomsudvikler, 
der betyder, at vi får opført såvel almene som 
private boliger i samme bebyggelse. Det er bl.a. 
fornuftigt, da det sikrer diversitet i vores bolig
områder. I det kommende partnerskabsbyggeri på 
Musicon i Roskilde kommer der fx familie boliger, 
boliger til unge og et seniorbofællesskab. Et byg
geri hvor alle generationer kan bo sammen.

Ser du særlige værdier i partnerskabsprojekter?
Diversitet og fællesskab er stærke værdier. Målet 
med partnerskabet på Musicon er at skabe fælles
skaber mellem de forskellige beboere. Uanset om 
der er tale om almene eller private boliger eller om 
der er tale om unge eller ældre, der skal bo sam
men, er der plads til alle og til alles forskellighed. 
Partnerskaber giver mulighed for at skabe fælles
funktioner, der styrker sammenhængskraften.

Hvilke eventuelle problemer/udfordringer 
rummer partnerskaberne?
Når man ønsker mangfoldighed kan der komme 
udfordringer med modsatrettede holdninger til, 
hvad en bebyggelse skal indeholde. Der kan også 
være spørgsmål om kvalitet, så det bliver attrak
tive boliger for almene eller private. Men hvis vi 
vil bo sammen – skal vi også kunne finde løsninger 
på sådanne spørgsmål.

Når I planlægger almene boligprojekter, er der da 
nogle boligtyper, I prioriterer, fremfor andre? 
Ja, der skal være plads til alle, så vi lægger vægt på, 
at der i alle projekter opføres små og billige boliger.

FOKUS
Partnerskaber 

om nybyggeri

MORTEN KABELL (EL)
Teknik – og miljøborgmester, 
Københavns Kommune

JOY MOGENSEN (S)
Borgmester, 
Roskilde Kommune



Partnerskaber mellem almene boligselskaber og private 
ejendomsudviklere kan være en indgang til at realisere 
flere boliger i nogle kommuner. Fire kommuner giver her 
deres bud på potentialet i partnerskaber. 
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Ser du partnerskaber mellem private 
ejendoms udviklere og almene boligselskaber 
som en vej at gå i jeres kommune? 
Ja, vi har sådan set leget med tanken, fordi vi 
har set sager, hvor casen bliver for dyr alene med 
 alment byggeri. I vores udviklingsområde i Køge 
Kyst har vi et blandet byggeri i gang, hvor Calum 
bl.a. bygger almene ungdomsboliger. 

Ser du særlige værdier i partnerskabsprojekter?
Vi har en ambition om mangfoldighed i Køge. Der 
kan denne her kombination byde ind med noget, 
der giver en blandet sammensætning af både 
bolig typer og mennesker.

Hvilke eventuelle problemer/udfordringer 
rummer partnerskaberne?
De udfordringer, der ligger i samarbejdet, må ud
vikleren og boligselskabet tale sig til løsninger på. 
Vi får solgt en grund og får den pris, vi gerne vil 
have. Grundpriserne har en vis størrelse i fx Køge 
Kyst området, som godt kan være for høj for bolig
selskaberne. Desuden stiller vi krav om en vis kva
litet i byggeriet, som også påvirker byggepriserne. 
Det er krav om bæredygtighed og at det skal være 
kønt at se på.

Når I planlægger almene boligprojekter, er der da 
nogle boligtyper, I prioriterer, fremfor andre? 
Nej. Vi vil have mangfoldighed, så hele paletten af 
boligtyper er aktuel. 

Ser du partnerskaber mellem private 
ejendoms udviklere og almene boligselskaber 
som en vej at gå i jeres kommune? 
Nej. Vi har ikke det antal byggeretter og den 
samme kamp om jorden som i fx København. Til 
gengæld har vi rigtig gode erfaringer med part
nerskaber omkring udvikling af fx flygtninge
boliger og ungdomsboliger. Et offentligtprivat 
partnerskab.

Ser du særlige værdier i partnerskabsprojekter?
Partnerskaber skaber bedre mulighed for at rea
lisere projekter og nytænke boligformer. Fx i 
projektet om flygtningeboliger, hvor vi løser et 
boligproblem og samtidig tænker integration ind i 
løsningen.

Teoretisk kan jeg også se værdi i partnerska
ber mellem private ejendomsudviklere og almene 
bolig selskaber. Vi har bare ikke det behov på 
Frederiks berg.

Når I planlægger almene boligprojekter, er der da 
nogle boligtyper, I prioriterer, fremfor andre? 
Ja, studieboliger er vores fokus i en periode. Der
udover har vi en stor udfordring i at finde varige 
løsninger til de flygtninge, vi modtager. Det gør 
vi i tæt samarbejde med de almene boligselskaber 
på Frederiksberg. Vi har indgået en aftale om at 
opføre 100 nye, almene boliger på Frederiksberg, 
som betyder, at vi nu og her kan disponere over 
et tilsvarende antal boliger til flygtninge. De nye 
boliger bliver primært familieboliger. Hele sam
arbejdet om at sikre en socialt bæredygtig by og 
god integration går jeg meget op i.

FLEMMING CHRISTENSEN (K)
Borgmester, 
Køge Kommune

SIMON AGGESEN (K)
Formand for Bolig- og 
Ejendomsudvalget,  
Frederiksberg Kommune




