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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet 

▪ Boligen er den største privatøkonomiske post hos 
danskerne

▪ Mange drømme om størrelse, boligens indretning og 
beliggenhed 

▪ Stort forventningspres på de offentlige ydelser og 
tilbud herunder handicapbolig
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Befolkningsudvikling i 
København 2018-2028
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Befolkningsudviklingen i København 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik



Københavns Kommune 
Absolutte tal

2018 2028 Ændring

0-9 69.122 84.950 15.828 

10-19 48.843 56.673 7.830 

20-29 152.308 153.882 1.574 

30-39 114.092 138.387 24.295 

40-49 79.772 80.776 1.004 

50-59 62.617 73.134 10.517 

60-69 44.025 56.592 12.567 

70-79 29.674 34.669 4.995 

80-89 10.159 17.304 7.145 

90 + 2.676 2.312 -364 

I alt 613.288 698.679 85.391 

Kilde: Danmarks Statistik





Boligtyper i hhv. København og 
Skanderborg Kommune 2018

København Skanderborg

Etageboliger 267.391
(89 %)

4.620
(18 %)

Parcelhuse/stuehuse 14.599
(5%)

15.369
(61 %)

Række-, kæde- og dobbelthuse 8.737
(3 %)

5.096 
(20 %)

Kollegier 7.746
(3 %)

35
(0,1 %) 

Boliger i alt 299.370 25.218Kilde: Danmarks Statistik 



Københavns Kommune 
Etageboliger efter husstandsstørrelse, procent af alle boligformer 

Etageboliger - 50 kvm 50-74 kvm 75-99 kvm 100-124 kvm + 125 kvm

1 person 19.171 
(6,4 %)

67.090
(22,4 %)

24.670 
(8,2%)

6.476
(2,2 %)

3289
(1,1 %)

2 personer 5.126
(1,7 %)

36.186
(12,1 %)

25.654
(8,6 %)

9.322
(3,1 %) 

5.782 
(1,9 %) 

3 personer 810
(0,3 %)

9.721
(3,2 %)

13.611
(4,5 %)

6.820
(2,3 %)

3.845
(1,3 %)

4 personer 188
(0,1 %)

3.053
(1,0 %)

7.305
(2,4 %)

5.327
(1,8 %)

4.351
(1,5 %)

+ 5 personer 72
(0,0 %)

1181
(0,4 %)

3880
(1,3 %)

2083
(0,7 %)

2378
(0,8 %)

Kilde: Danmarks Statistik 



Boligpriser i 
København 
Kilde: Danmarks Statistik 



Indkomstforhold 



Lavindkomstfamilier 



Ønsker til bolig og omgivelser !

Forskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

#fremforsk

Fremtiden kommer af sig selv, 
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen 

http://www.fremforsk.dk/


De unges ønsker til boligen:

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af en stor 
by – så ok med lidt mindre plads

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge enlige 
og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i små 
samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb har fået en renæssance



De unge børnefamilier 
og par :

▪ Børnefamilier og især de yngre par vil meget gerne have et 
arkitekttegnet lejlighed, hus(rækkehus) helst i 2 niveauer. 
Flere ønsker nybyggeri

▪ Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald, 
indretning, materialer - Arkitekt

▪ Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 
indretning, beliggenhed på grund etc.

▪ De kan godt lide 60’er og 70’er huset 

▪ Men ikke huse fra 90erne – for ens og ugenerte

▪ Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og flytte 
på landet – livskvalitet og penge 



De ældre- seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – i provinsen  bliver  en del i huset  
- vil hellere bo i andel eller til leje. 

▪ Ny tendens til at flytte mod centrum

▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser, rejser 
og tøj end på boligen

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse

▪ Jo ældre de er – det lille hverdagsliv skal fungere

▪ Er ikke opsøgende, men skal lokkes



Fremtidens 
seniorer og singler 

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ 68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men det vil 
generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
▪ De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om på sig selv 

og sit eget liv

▪ Der er også nogen, der bare gerne vil have en ny bolig. 

▪ Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af enlige 
kvinder på et tidspunkt

▪ Der er lige så mange drømme, som der er seniorer



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen udover pris !



Lokal, nærvær 
og samvær 

▪ Den store verden og digitalisering … 

▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 
kommer fra. ” Belonging”

▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og 
kvarteret, opgang, foreninger og steder 

▪ Dog kan den rette bolig indenfor en bestemt radius få 
en til at flytte.

▪ Jo mere urbant man bor jo mindre villighed med 
hensyn til afstand til indkøb, kollektiv trafik mv. 



Bud på overvejelser med hensyn til flere 
handicapegnede boliger 



Prisen er et problem i hele 
landet 



Handicapkonventionen 
artikel 19

▪ Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i 
samfundet

▪ Vælge bolig som andre, støttetilbud i bolig om boområdet og 
personlig støtte i hjemmet (inklusion er målet)

▪ Adgang til samfundets faciliteter

▪ Men der betyder ikke, at alle bolig skal være handicapvenlige til 
alle typer handicappede – der er meget forskel på handicappede 
– fysisk, psykisk (kørestol, blinde, skizofreni, klaustrofobi)

▪ Inklusion betyder blot i det omgivende samfund



Handicappede og  bolig

▪ Der er brug for en lang række boligformer gradueret i indretning 
efter handicap

▪ Det er ikke nødvendigt at gøre noget særligt på 
ejerboligområdet – kommer af sig selv via efterspørgsel

▪ Det er samfundsmæssigt meget ineffektivt at forlange, at alle 
boliger er handicapvenlige boliger

▪ Der skal reguleres med lempe – og tænke mere i forsyning end i 
specialiteter

▪ Forkerte boliger er ret dyre investeringer

▪ Det er ofte bedre at forbedre end at gøre boliger klar til alle 
eventualiteter



Plejetilbud og institutioner 
som et boligtilbud

▪ En særlig varsomhed ved svære handicap

▪ Unge hjerneskadede på plejehjem, psykisk handicappede i 
forkerte bo-miljøer, manglende muligheder for personlig 
udfoldelse 

▪ Fysioterapeuttankegange på boligområdet:

▪ Tænk på at give mulighed for at udnytte den handicappedes 
egne ressourcer mest muligt

▪ Gør det muligt at finde en god plads og læg også økonomien 
lidt til side her – en god hverdag

▪ Teknologi – boligen bliver mere handicapvenlig

▪ Teknik hjælper på fysik, men måske også på psyke



Generationer 
af borgere 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



One size does not fit all

▪ Mennesker med handicap er ikke ens

▪ Nogle  har brug for hjælp til at få tildelt en ny bolig 
eller hjælpe med at finde  løsninger i den eksisterende 
bolig

▪ Det er et kommunalt ansvar at løse problemet på den 
ene eller anden måde

▪ Afgørende at tage udgangspunkt i det enkeltes behov, 
situation og muligheder 

▪ Fra sagsbehandling til langt mere personligt tilgang er 
vejen frem …….
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