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filafilafilaIntro
I Danmark bor godt 6 mio. menne- 
sker. De ca. 1.400 byer og flere end  
4 mio. bygninger udgør rammerne  
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. 

Realdania er en filantropisk forening med om- 
kring 165.000 medlemmer, som driver filantropi 
på basis af afkastet af vores investeringsformue. 
Foreningen er reguleret gennem lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder. 

Vi støtter store og små projekter, der bidrager til at 
nå vores filantropiske mål og vores mission:  
 
              At skabe livskvalitet for alle  
            gennem det byggede miljø

Vores virkefelt er det byggede miljø. Det vil sige 
både store byer, små byer og landsbyer samt 
byrum, parker, bygninger og bygningsarv og de 
tilknyttede aktiviteter og forandringsprocesser 
– f.eks. byggeri, arkitektur, landskabsarkitektur, 
restaurering, byudvikling og fysisk planlægning 
på landet og i byen.

Vi skaber livskvalitet ved at understøtte og have 
fokus på, hvordan det byggede miljø påvirker 
vores hverdag, relationer mellem mennesker og 
menneskers sundhed og liv. 

Hvor kommer pengene fra?
Foreningen Realdania har sine 
rødder i realkreditvirksomhed. 
Grundlaget for Realdanias 
arbejde er skabt gennem mere 
end 150 år af danske boligejere 
og virksomheder, baseret på 
finansiering af fast ejendom. 
Realdania overgik i 2000 fra 
at være en finansiel forening 
til at arbejde filantropisk, da 
den daværende forening 
RealDanmark solgte sine 
realkredit- og bankaktiviteter til 
Danske Bank. Det blev besluttet, 
at foreningens basiskapital på 
10,5 mia. kr. skulle anvendes til 
almennyttige formål inden for 
det byggede miljø. Foreningen 
fortsatte – nu bare med et filan-
tropisk formål og med navnet 
Realdania.

        
22 mia. kr.
Realdanias egenkapital udgør 
22 mia. kr. pr. den 31/12-2018. 

Det er afkastet fra investeringen 
af Realdanias formue, der dan-
ner grundlag for, at der hvert 
år uddeles penge til større og 
mindre indsatser inden for det 
byggede miljø.
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Realdania er en almennyttig og almenvelgørende forening. Vi er til for alle og 
støtter projekter, som samlet set gavner alle i Danmark. 

Vi vil med vores samlede ressourcer i form af foreningsaktiviteterne, afkastet 
af vores investeringsformue og det filantropiske virke skabe bedre livskvalitet 
inden for vores virkefelt.

Ved at udnytte vores uafhængighed og vores langsigtede perspektiv arbejder 
vi problemorienteret og dagsordensættende og ønsker i partnerskab med 
andre at bidrage til at løse samfundsudfordringer ved at udvikle og forandre 
det byggede miljø. 

Gennem medlemsdemokratiet og de dagsordener, vi arbejder med, vil vi 
engagere vores medlemmer.

Vi har tre overordnede og strategiske mål for den samlede forening:
• Vi er her for nuværende og fremtidige generationer
• Vi fremmer en bæredygtig udvikling
• Vi fremmer ny viden og innovation

Vi arbejder ambitiøst for at nå vores mål, og vi ønsker, at vores 
samarbejdspartnere og omverden i øvrigt oplever os som kompetente, 
troværdige, respektfulde og imødekommende.

Vi lægger i alle vores aktiviteter stor vægt på åbenhed og transparens. Og 
i det filantropiske arbejde vil vi i partnerskaber med andre aktører udvikle 
og forandre gennem nytænkning, samarbejde og med den nødvendige 
risikovillighed. Netværk, samskabelse og gensidig inspiration er med til at 
sikre, at de filantropiske aktiviteter er forankrede i det hverdags- og arbejdsliv, 
hvor vi skaber værdi. 

Realdania arbejder på baggrund af tre strategier, der sætter retning for hvert 
aktivitetsområde i foreningen: De kommercielle investeringer, forenings- og 
medlemsaktiviteterne og det filantropiske arbejde.
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De filantropiske uddelinger omfatter både 
økonomisk støtte til små, lokale og ildsjæle- 
bårne projekter samt til markante, fysiske 
demonstrationsprojekter og større initiativer, 
som f.eks. en indsats i de udsatte boligom-
råder. Endvidere dækker de filantropiske 
uddelinger over brug af forskellige redska-
ber som analyser, kampagner, netværk, 
forskning og formidling. 

Fælles for alle vores filantropiske indsatser 
er, at de skal understøtte filantropistrategien, 
og der skal være en klar filantropisk opgave, 
f.eks. en opgave, som markedet eller det 
offentlige ikke selv løfter.

Filantropistrategien bygger på tre over- 
ordnede begreber:

1.  Filantropiske mål er seks samlede mål, 
der udgør rammen for det filantropiske virke 
og samler vores initiativer og projekter. 

2.  Initiativer består af en række forskellige 
aktiviteter initieret af Realdania primært med 
udgangspunkt i katalytisk filantropi, baseret 
på problemanalyse og datagrundlag.

3.  Projekter kan være ansøgningsdrevne 
og/eller initieret af Realdania, typisk baseret 
på klassisk eller strategisk filantropi.

Filantropi- 
strategi
Vores filantropistrategi har som mål at skabe øget livs-
kvalitet og forbedre rammerne for hverdagen i Danmark.  
Vi ønsker at gøre en forskel over hele landet. Det kan være 
med initiativer, der udspringer af en større satsning fra  
vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer 
af et lokalt engagement. 
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Seks filantropiske mål sætter retningen
Den problemdrevne og dagsordensætten-
de tilgang er fortsat udgangspunktet for 
vores filantropiske arbejde. Vi arbejder med 
et øget fokus på, at det byggede miljø er 
Realdanias virkefelt, og at det filantropiske 

virke skal bidrage til at forøge livskvaliteten. 
Vores samfundsbidrag skal derfor være 
målrettet og relevant i forhold til de udfordrin-
ger i Danmark, hvor det byggede miljø spiller 
en væsentlig rolle for livskvaliteten. 

Stedbundne potentialer  
over hele landet

Bæredygtige  
byer

Nye rammer  
for fællesskaber

Bedre
 boligmiljøer

En levende  
bygningskultur

Sundt, effektivt  
og bæredytigt byggeri
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Samspil med verdensmål
De seks filantropiske mål afspejler både 
globale, nationale og lokale udfordringer, hvor 
det byggede miljø spiller en rolle. Det drejer 
sig for eksempel om en mere bæredygtig ud-
vikling for store og små byer og i byggeriet, om 
urbaniseringen og den ændrede demografi 
med flere ældre og enlige, som også medfø-
rer nye bosætningsmønstre og boligbehov. 
Du kan læse mere om de seks filantropiske 
mål på de følgende sider i denne folder.

Mange af udfordringerne, som vores filan-
tropistrategi tager udgangspunkt i, deler 
Danmark med lande over hele verden, og vi 
påvirkes direkte af andre landes udfordrin-
ger, særligt klimaforandringerne. Det er der-
for vigtigt for vores livskvalitet, at den danske 
indsats bidrager til den globale indsats, der 
udtrykkes gennem FN’s verdensmål. Det kan 
ske ved at bidrage internationalt med bære-
dygtige løsninger inden for det byggede miljø, 
men også ved at hente gode løsninger hjem, 
der således forener samfundsudfordringer 
på globalt niveau med konkrete bidrag til 
bedre livskvalitet i Danmark.

Vi samarbejder og deler viden
Samarbejde er en central del af vores filan-
tropiske arbejdsform. Og partnerskaber med 
de rigtige aktører omkring et problem giver de 
bedste, mest forankrede og mest effektfulde 
løsninger. Vores samarbejdspartnere er f.eks. 
staten, kommunerne, fonde, foreninger, det 
private erhvervsliv og lokale frivillige ildsjæle. 
Det er en vigtig rolle for en filantropisk for-
ening at kunne samle alle relevante parter 
omkring de projekter, vi går ind i. 

Vi ser det som en vigtig opgave at dele den vi-
den og de erfaringer, vi opnår gennem vores 
arbejde. Derfor er videndeling i både faglige 
miljøer og i bredere kredse til f.eks. offentlig-
heden og til vores medlemmer en central del 
af vores strategi. Vi mener, at det er med til 
at skabe større effekt af vores filantropiske 
indsats, fordi den kan inspirere og være til 
nytte for andre.
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Generelle principper for 
Realdanias filantropiske 
bevillinger
Som en del af filantropistrategien har vi fastlagt en række 
principper for, hvad der skal til for, at vi kan give støtte.

Alle initiativer og projekter skal:

•  Understøtte et eller flere af de seks  
filantropiske mål
 
•  Rumme en klar filantropisk opgave, f.eks. 
en opgave, som markedet eller det offentlige 
ikke løfter af sig selv

Derudover skal alle initiativer  
og projekter som hovedregel:

•  Tilføre kvalitet i det byggede miljø 

•  Have defineret en klar rolle for  
Realdania og en exitstrategi

•  Udvikle, forandre og nytænke 

Og endelig, så gælder det for alle 
projektansøgninger i øvrigt:

•  Store bygningsprojekter skal have  
væsentlig regional eller national værdi

•  Små bygningsprojekter skal styrke  
livskvalitet gennem lokale fællesskaber, 
engagement og/eller lokalt initiativ

•  Øvrige ansøgninger f.eks. vedr. forskning, 
analyse eller øvrige skal understøtte  
Realdanias formål og strategiens mål

Mere om filantropi, ansøgninger og støtte på realdania.dk
På vores hjemmeside realdania.dk kan du læse mere om vores måde at arbejde på, om de seks 
filantropiske mål og de underliggende initiativer. Her kan du også blive klogere på ansøgnings- 
processen og se en samlet oversigt over aktuelle calls. Inden du sender din ansøgning, så husk:

•  Læs nærmere på realdania.dk om, hvad vi støtter – og se oversigten over, hvad vi ikke støtter
•  Du er altid velkommen til at kontakte os for dialog og gode råd inden du sender os en ansøgning
•  Alle ansøgninger skal indsendes digitalt

På realdania.dk finder du vores digitale ansøgningsskema.
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Realdania vil bidrage til, at det skal være attraktivt at bo,  
arbejde og besøge områderne uden for de største byer.  
Derfor arbejder vi for at tilpasse, styrke og forny  
de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen,  
med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 

Fremme  
stedbundne  
potentialer 
over hele landet

Filantropisk mål

Udfordringerne
I landdistrikterne falder antallet af arbejds-
pladser især inden for landbrug og produk-
tion. Der sker en flytning fra land til by og 
befolkningssammensætningen ændres. 
Konsekvensen er, at en række områder og 
særligt landdistrikterne i stigende grad 
sættes under pres og forsøger at finde en 
ny rolle og nye muligheder. Der er derfor 
efterspørgsel på nye løsninger, der gør, at 

man tilpasser sig til udviklingen og samtidig 
finder nye bæredygtige svar og iværksætter 
nye indsatser, der fortsat gør det attraktivt at 
bo, arbejde og gæste områderne. 
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Realdania vil bidrage til, at det skal være attraktivt at bo,  
arbejde og besøge områderne uden for de største byer.  
Derfor arbejder vi for at tilpasse, styrke og forny  
de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen,  
med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 

Indsatser 
Alle områder har unikke fordele og aktiver, 
der kan bruges som løftestang for ny udvik-
ling. Med udgangspunkt i disse stedbundne 
potentialer arbejder vi for, at lokalområder 
kan tilpasse og udvikle sig, og vi bidrager 
til, at fysiske steder over hele landet styrkes 
og fornys. Det stedbundne potentiale er det 
eller de forhold, på eller ved stedet, der ikke 
kan flyttes. Det kan findes i alt fra et kultur-

miljø og bygningsarv til natur, fællesskaber 
og lokale råvarer. Det er de forhold, der gør 
stedet unikt og attraktivt. Vi vil sammen med 
bl.a. stat, kommuner og ildsjæle udvikle de 
stedbundne potentialer. Vores indsats vil  
spænde fra analyse over planer og til egent-
ligt byggeri eller ejerskab, og fra små pro-
jekter, der har effekt lokalt, til større projekter, 
der har regional eller national betydning. 

Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme stedbundne potentialer over hele landet arbejder vi med 
landsbyklynger for at bidrage til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne. I en landsby-
klynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgerne samles om alt fra 
institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud.

Kilder: Landsbyklynger som udviklingsstrategi, Aalborg Universitet, 2015

Der er knap 6.000  
landsbyer i Danmark

Hver 5. dansker bor 
stadig på landet eller i 
landsbyer med under 
1.000 indbyggere

Siden 2003 er der etableret 
70 landsbyklynger – og 
flere er på vej

Realdanias filantropistrategi 2018-2024
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Realdania vil medvirke til udviklingen  
af mere bæredygtige byer, så de bliver  
en attraktiv ramme for menneskers liv  
og trivsel. 

Fremme  
bæredygtige  
byer

Udfordringerne
De danske byer, både de større og mindre, 
er præget af kraftige forandringer. Byerne 
påvirkes af nye handelsmønstre, erhvervs-
strukturer og teknologier, som grundlæggen-
de ændrer byernes økonomiske grundlag, 
arbejdsmarkedet og det sociale og kultu-
relle liv. Den demografiske udvikling vil i de 
kommende år betyde, at mange større byer 
vokser, mens mange mindre byer imødeser 
en reduceret og aldrende befolkning, hvilket 
bl.a. giver udfordringer for byernes boligud-
bud. Disse udfordringer forstærkes af de 
socioøkonomiske forskelle mellem land og 
by, mellem byerne og mellem de forskellige 
bykvarterer. Dette kommer bl.a. til udtryk i 
udsatte boligområder. Byerne udfordres 

desuden af klimaforandringer med voldsom-
me skybrud og stigende havvand. Samtidig 
er byerne en central aktør i at begrænse 
CO2-udledningerne. Det kræver, at byerne 
har viden og redskaber til omstillingen til en 
mere bæredygtig udvikling. 
 
Indsatser 
Vi arbejder for at understøtte byens rolle som 
dynamo for hele samfundets udvikling på 
et bæredygtigt grundlag. Forandringerne 
skal udnyttes positivt. Vi har derfor fokus på 
strategisk byudvikling, hvor vores indsats skal 
ruste byerne til forandring ud fra de økonomi-
ske, sociale, miljømæssige og kulturelle vilkår, 
den enkelte by har. Det kræver et helhedssyn, 

Filantropisk mål
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god planlægning og langsigtede løsninger, 
hvor mange hensyn spiller sammen og ska-
ber merværdi. Vi vil sammen med kommuner, 
private aktører, almene boligorganisationer, 
private investorer og byens øvrige aktører 
arbejde for at fremme bæredygtighed og 
livskvaliteten i byerne. Vores indsats spænder 
lige fra at understøtte bymidten og der-
med den lokale økonomi, styrke sociale og 
kulturelle fællesskaber, fremme den sociale 
sammenhængskraft ved at sætte ind i de 
udsatte boligområder og til at udvikle grønne 
løsninger, der reducerer klimapåvirkningen 
og gør os klar til en fremtid med et ændret 
klima.

DMI vurderer, at det mest 
sandsynlige klimascenarie  
for Danmark er en havvands- 
stigning på i gennemsnit  
ca. 70 cm frem til 2100  
– med lokale forskelle.

Danmarks  
10 største byer  
ligger ud til kyst  
eller fjord

De årlige skader estimeres  
at stige til ca. 43 mia. kr. om  
året i år 2117, hvis vi ikke gør  
noget for at beskytte byerne. 

Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme bæredygtige byer arbejder vi med byernes udfordringer 
med havvandsstigning og stormflod.

Kilder: Byernes udfordringer med havvandsstigninger og stormflod, COWI 2017.  

Fremtidige klimaforandringer i Danmark, DMI 2014

Realdanias filantropistrategi 2018-2024
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Realdania vil styrke de fysiske  
rammer for fælles mødesteder,  
der fremmer sociale relationer  
og inkluderende og ligeværdige  
fællesskaber. 

Fremme  
nye rammer for 
fællesskaber

Udfordringerne
Danmark bliver mere opdelt, og antallet af 
nære sociale relationer varierer kraftigt på 
tværs af befolkningsgrupper. Det kan føre til 
dalende livskvalitet og i stadigt flere tilfælde 
til reel ensomhed. Samtidig vinder virtuelle 
fællesskabsformer frem. Især de yngre 
generationer mødes stadig oftere på nettet, 
hvilket udfordrer det fysiske samvær og mu-
lighederne for at mødes på tværs af skel og 
baggrund. Deltagelsen i formelle fritidsaktivi-
teter er faldende, og de traditionelle organi-
seringsformer er under pres. Vi foretrækker 
i stigende grad kortere, projektbaserede 
fællesskaber. Deltagelsen i denne type frivil-
ligt arbejde ser ud til at være stigende. Der er 
derfor behov for at nytænke og afprøve idéer 
til fysiske mødesteder, der understøtter social 
inklusion og hverdagens fællesskaber.  
 

Indsatser 
Sociale relationer og fællesskaber er afgø-
rende for vores livskvalitet. Stærke fælles-
skaber kan trives alle steder, men de rette 
fysiske rammer kan være med til at udvikle 
og styrke nye inkluderende og ligeværdige 
fællesskaber; i byens rum, eller når vi mødes 
under samme tag i multihallen eller forsam-
lingshuset. Vi vil samarbejde bredt med bl.a. 
foreningslivet, kommuner og private parter, 
hvor vores indsats skal bidrage til at udvikle 
rammerne om vores fællesskaber og inspi-
rere til, at vores fysiske mødesteder tager 
højde for nye måder at indgå i fællesskaber. 
Vi understøtter de originale og innovative løs-
ninger, der kan skabe rammerne for morgen-
dagens meningsfulde fællesskaber. 

Filantropisk mål
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Realdanias filantropiske strategi 2018-2024

Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme nye rammer for fællesskaber arbejder vi med senior-
bofællesskaber. Mange ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder vi for at udvikle og for- 
bedre boformer og sociale fællesskaber.

Kilder: ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre”, SFI, 2016, ”Livskvalitet i seniorbofæl-
lesskaber”, Methods/Petersen, 2016, ”Analyse af sammenhængen mellem boligformer og samfundsøkono-
miske udgifter til ældre”, Rambøll Management, 2016

91%

104.000 ældre føler  
sig ensomme og  
tallet vokser... 

91% af beboerne i senior-
bofællesskaber oplever 
øget livskvalitet 

80.000 overvejer at flytte i 
seniorbofællesskab inden  
for de næste fem år. 
Der er pt. 6.992 boliger

!
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Realdania vil fremme bedre boliger og boligmiljøer gennem 
udvikling af eksisterende og nye boformer, bedre fysiske 
rammer og formidling af viden om boligforhold.

Fremme  
bedre  
boligmiljøer

Udfordringerne
Vi opholder os en stor del af tiden i og om-
kring boligen, og den udgør en vigtig ramme 
for vores livskvalitet. Der er en lang række 
forhold, der påvirker kvaliteten af vores bo-
ligmiljøer, og mange danskere efterspørger 
viden om alt fra boligøkonomi, tryghedsfor-
hold, sundhed, grønne omgivelser, funktion 
og æstetik til vedligehold og forståelse 
af boligens kvaliteter. Endvidere ændrer 
demografiske forhold over tid boligmassen, 
hvor flere ældre og singler udfordrer det ek-
sisterende boligmarked. Samlet set præges 
de eksisterende boligmiljøer af ensartede 
løsninger, der ikke helt matcher de mange 
måder, der leves på i dag, og de behov, 
forskellige grupper vil have fremover. 
 

Indsatser 
Vi arbejder ud fra det perspektiv, at en god 
bolig bygger på individuelle valg og præ-
ferencer. Vores indsats skal understøtte og 
nyttiggøre viden om boliger og boligmiljøer. 
Gennem udvikling af ny viden og demon-
strationsbyggeri vil vi bidrage til nye og 
eksperimenterende løsninger. Det gælder 
både for renovering af de eksisterende 
boliger og boligmiljøer, der i sagens natur 
er flest af, og for de boliger og boligmiljøer, 
der etableres i fremtiden. Endvidere ønsker 
vi at understøtte bedre naboskaber og nye 
måder at leve på, der kan rumme menne-
sker med forskellig social baggrund og 
skabe alternativer til de mest almindelige 
boligformer. Sammen med bl.a. de almene 
boligorganisationer, øvrige større private 
bygherrer på boligområdet, boligejerne og 
andre relevante parter, der formidler viden 
om boliger til bygningsejerne, vil vi bidrage 
til at udvikle bedre boligmiljøer.

Filantropisk mål
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Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme bedre boligmiljøer arbejder vi med at sænke antallet 
af indbrud og gøre danskerne tryggere i relation til indbrud i eget hjem. Det sker gennem 
kampagnen Bo trygt!

Kilder: DKR, på baggrund af tal fra Danmarks statistik samt fra rapporten Hvad Virker, udgivet af DKR og Tryg-
Fonden i 2017. TrygFondens tryghedsmåling, 2017. Undersøgelse foretaget i 2017 i regi af indsatsen Bo trygt!

Antallet af indbrud i 
private hjem i Danmark 
er 3 gange højere end i 
Tyskland og Sverige

2 ud af 3 villaejere i  
Danmark har gjort 
meget lidt for at sikre 
døre og vinduer

Hver 4. dansker er utryg  
i forhold til at blive udsat  
for indbrud

Realdanias filantropistrategi 2018-2024

DK

3X
højere

25%
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Realdania vil bidrage til en levende bygningskultur  
gennem gode eksemler inden for arkitektur, bevaring  
og udvikling af bygningsarven og engagerende  
formidling af viden om bygningskulturen.

Fremme  
en levende  
bygningskultur 

Udfordringerne
Vores bygningsarv rummer vigtige fortællin-
ger om, hvor vi kommer fra, og hvem vi er. Og 
med nutidens bygningskunst og arkitektur 
skaber vi rammerne for livet nu og i fremti-
den. Men hvis vores historiske bygninger 
og kulturmiljøer fortsat skal være gode 
rammer om vores liv, skal de kunne leve op til 
moderne krav til funktion og bæredygtighed. 
Generelt vil kvaliteten af den arkitektur og 
landskabsarkitektur, vi skaber i dag, få stor 
betydning for fremtidige generationer. Det 
er væsentligt, at ejere, brugere, rådgivere 
og håndværkere har viden om, hvordan vi 
restaurerer, vedligeholder, bygger om,  
men også om, hvordan vi bygger nyt med høj 
kvalitet, så det skaber værdi både for den 
enkelte bygningsejer, for fællesskabet og for 
fremtiden. 
 

Indsatser 
Bygningskulturen er med til at skabe iden-
titet, tilhørsforhold og endda stolthed hos 
borgerne. Derfor er det vigtigt at bevare og 
udvikle de værdier og potentialer, det byg-
gede miljø rummer.  Vores indsats spænder 
fra konkrete projekter med forskellige parter, 
til vores aktive ejerskab til en bred samling 
historiske ejendomme.  Vi vil vise eksem-
pler og give inspiration til, hvordan vi kan 
beskytte og benytte vores bygningsarv og 
fremme en levende bygningskultur gennem 
bevaring, forandring og udvikling. Vi ønsker 
også at styrke viden om og udbrede kend-
skabet til, hvordan både vores bygningsarv 
og ny arkitektur, godt håndværk og de rigtige 
materialer kan bidrage til vores livskvalitet. 
Det er vores ambition at styrke interessen 
for bygningskulturen blandt alle generatio-
ner i samarbejde med arkitekter, rådgivere, 
museer og interesseorganisationer. 

Filantropisk mål
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Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme en levende bygningskultur arbejder vi med at synliggøre 
og videndele værdien af bygningsarv.

Kilder: Værdien af bygningsarven, Incentive, 2015. Slots- og Kulturstyrelsen, 2018. Yougov, Befolknings- 
undersøgelse, 2017

30% højere salgspriser  
for boliger med høj  
bevaringsværdi

Der findes ca. 3.600 
fredede ejendomme i 
Danmark

43% af danskerne op- 
søger ofte eller meget  
ofte kulturarv på ture,  
udflugter og ferier

+30%
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Fremme  
sundt, effektivt 
og bæredygtigt 
byggeri

Udfordringerne
Byggeriet udgør en betydelig del af sam-
fundsøkonomien, og vores bygninger og 
boliger danner rammen om vores daglige 
liv. Derfor er det vigtigt, at vi har en effektiv 
og innovativ byggesektor, som kan levere 
bygninger med høj arkitektonisk og bygge-
teknisk kvalitet. Samtidig udgør byggeriet en 
væsentlig miljømæssig udfordring, idet en 
betydelig andel af Danmarks energiforbrug 
er knyttet til opvarmning og drift af vores 
bygninger, ligesom en stor del af den sam-

lede affaldsmængde stammer fra byggeri. 
Byggeriet spiller således en afgørende rolle 
i forhold til ambitionerne om at bekæmpe 
klimaforandringerne. Vi ved også, at vores 
sundhed, trivsel og livskvalitet påvirkes af, 
at mange bygninger har problemer med 
indeklimaet. Dårligt indeklima påvirker  
vores trivsel i hverdagen, kan føre til alvor- 
lige sygdomme og har betydelige  
samfundsøkonomiske omkostninger.

Filantropisk mål

Realdania vil udvikle, demonstrere og formidle  
innovative løsninger i byggeriet med det formål at  
skabe en mere effektiv og værdiskabende byggesektor  
og mere miljørigtige og sunde bygninger som rammen  
om vores hverdag.
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Indsatser 
Vi vil arbejde for at fremme løsninger, hvor 
indeklima og energieffektivitet ses i en 
sammenhæng. Vi fokuserer især på den 
eksisterende bygningsmasse, fordi den 
rummer det største potentiale for at redu-
cere byggeriets klima- og miljøbelastning. 
Vi vil også bidrage til at udvikle ny viden og 
formidle den til byggesektoren og bidrage 
til at omsætte forskning til praksis ved at 
demonstrere og implementere nye løsnin-
ger – også i ejerskab. Vi vil i samarbejde 

med byggesektorens relevante parter og 
de statslige aktører fremme en mere effektiv 
byggesektor. Endelig vil vi styrke bolig- og 
bygningsejeres viden om konsekvenserne 
af dårligt indeklima og øge deres handle-
muligheder i forhold til at efterspørge og 
anvende nye sunde og miljørigtige løsninger 
i deres bygninger.

Eksempel på strategien i praksis
Som en del af målet om at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri arbejder vi med 
udvikling af et godt indeklima.

Kilder: Indeklima og sundhed i boliger, Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, 2016

!
68%

Danskerne opholder sig  
i gennemsnit 16 timer af  
døgnet i boligen

68% har for højt CO2-
niveau på børne- 
værelset om natten

76% af partiklerne  
i boligen stammer fra  
indendørs kilder
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Vores viden er din viden
På vores hjemmeside realdania.dk kan du læse om vores filantropiske arbejde og se ny- 
heder, billeder og video fra mange af de projekter, som vi har støttet. Du kan hente analyser, 
rapporter og publikationer, ligesom du finder information om vores faglige arrangementer og 
alle de rundvisninger, som vi tilbyder rundt om i landet. 

Her får du også historien om, hvilken sammenhæng der er mellem Københavns Brand i 1795 
og Realdanias tilblivelse. Og du kan blive klogere på vores investeringsstrategi og vores 
medlemsdemokrati.

Realdania er en forening med omkring 165.000 medlemmer. 
Det er gratis at blive medlem, og du får adgang til gode 
oplevelser, viden og rabatter.  
Se hvordan du melder dig ind på realdania.dk

Vær med

https://realdania.dk/


Turen går til Realdania
Tag med Realdania rundt i hele  
Danmark og besøg projekter  
vi har været involveret i  
– store som små.  
Hent et eksemplar af bogen  
på Jarmers Plads i København  
eller i Nørregade i Odense.  

Den findes også som pdf  
på realdania.dk

Gå på opdagelse med vores app 
Se nogle af de projekter, vi har støttet,  
som er tættest på dig – uanset hvor du  
er i Danmark.  
 
Appen er gratis og kan bruges både  
på iPhone, iPad og Android.

Følg os
Vi er på LinkedIn, Twitter,  
Facebook  og Instagram.

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/turen-g%C3%A5r-til-realdania
https://www.linkedin.com/company/realdania/
https://twitter.com/Realdaniadk
https://www.facebook.com/realdaniadk
https://www.instagram.com/realdaniadk/


“Sammen kan  
   vi noget, som  
   vi ikke kan  
   hver for sig “
            – Jesper Nygård, adm. direktør 

Livskvalitet gennem  
det byggede miljø 


