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Boligefterspørgslen de
kommende 10 år
▪ Befolkningen vokser med 280.000 til 2028
▪ Væksten er til 2028 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i gruppen
60-69 og 80+
▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 140.000
boliger på 10 år
▪ Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen skaber behov
for op til 80.000 ekstra boliger.
▪ Bosætningen er på vej til at flytte ud af de store byer
▪ Alligevel vil København by vokser med 60-80.000 på 10 år
▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år
▪ Byer i resten af landet vokser også – og ikke kun de store

Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027
Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring

Nettotilflytning til
kommunerne i 2017
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Fakta om familien i 2017
▪ Ikke færre familier - singlerne vokser svagt (overvurderet)
▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25
år siden
▪ 72% bor sammen med far og mor
▪ 68% af danske børn vokser op med begge deres biologiske
forældre
▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
▪ 10% bor med forsørger og ny partner
▪ Familien er blevet et valg
▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Boligens størrelse og antal

▪ I dag har vi ca. 53 kvm pr. person – i 2040 vil vi have 65-68 kvm
pr person
▪ Seniorer og de ældre vil have mest plads
▪ Færre enker og flere enkemænd – mænds levealder stiger
hurtigere end kvinders
▪ En familie i hus vil have 200 – 250 kvm til rådighed
▪ Den lille lejlighed i byen til studerende vil være på 60 -70 kvm,
den enlige forsørger bor på 100 - 110 kvm
▪ Flere boliger til samme familie - vi spreder beboelsen hen over
ugen og årstiderne

De nye generationer og
fællesskabet
▪ I 2040 er Generation Z (født 1990-2001) 39 til 50 år
▪ New Millenium (født 2001-2010) er de nye dominerende på
familieboligmarkedet
▪ Generation 10’ (født 2010-2020) er de helt nye unge dominerer i
byernes indre – normaliteten har nu igen vide grænser
▪ Generation 20’ er de nye teenagere
▪ Forskellen er som mellem 1980erne og i dag – men den anden
vej
▪ De nye generation er fællesskabsorienterede, men alle skal
kunne udfolde sig frit uden at genere andre

De unges boliger:

▪
▪
▪
▪

Farvel til kollegieværelset – for småt
Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by
Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i centrum
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 fik en renaissance – men…

Danskernes boligdrømme
er konstante
- også om 20 år
▪ Uændret ønsker langt størstedelen af danskere over de
seneste 15 år at have en ejerbolig.
▪ De fleste ønsker et parcelhus eller rækkehus
▪ Færre unge bor i eget hus end tidligere og drømmer
om eget hus, men vil ikke gå på kompromis for at eje
et hus.
▪ Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen bolig.
▪ Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og Økonom
Hans Skifter Andersen.

De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?
▪ Nogle børnefamilier og især de ynge par vil meget gerne
have et arkitektegnet hus helst i 2 niveauer.
▪ Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald,
indretning, materialer
▪ Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en lokal
murermester
▪ Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade,
indretning, beliggenhed på grund etc.

▪ De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne
▪ De vil gerne flytte i fællesskaber med deres egne
▪ Andelslandsbyer mv er også moderne

Familiernes bolig

▪ Parcelhuset eller rækkehuset med ugenert terrasse – der skal
være plads til børnene og gerne roligt, sikkert og med en god
hverdag omkring boligen
▪ Børnefamilier flytter efter hverdagen! Institutioner,
infrastruktur, natur og indkøb
▪ De unge familier vil gerne flytte ud af storbyen sammen – have
fællesskab om børnene, nogle måltider mv. – fælleshus til det
hele
▪ Det uformelle møde – fremmer fællesskaber
▪ Det skal organiseres af større bygherrer!
▪ Den anden vej – nu tendens til ud på landet, øen etc.

Boligen omgivelser

▪ Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en terrasse til
grill og hygge – terrassen er vigtigst
▪ Terrasse/altan uden indsyn fra naboer & genboer
▪ Børnefamilier ønsker sig en nem have, men samtidig
plads til græsplæne, fodbold og trampolin – eller et
fællesareal med det samme
▪ Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde og hygge
sig i og grille, men ikke for stor.

Seniorer prioriteter
▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset
▪ Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne og
til at flytte ud på landet
▪ 120kvm eller 90 for den enlige – er dyrt
▪ Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet
▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj
end på boligen
▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen
vedligeholdelse

Cradle to Cradle
i bygninger
▪ Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til sin
oprindelige tilstand
▪ Skal være input til endnu en produktcyklus
▪ Der er meget langt til dette i både gammeldags byggeri
og især i moderne byggeri
▪ Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet på
byggeri, har vi mange år foran os
▪ Beton udgør et særligt problem

3D facade printet i
Holland

3D print China

▪ Sparer

Fremtidens bygninger

▪ De en selvforsynende med energi – og energi bliver billigt
fremover
▪ De har egen lagringskapacitet og kan lagre nok energi til at
køre uafhængigt i flere uger
▪ De er sandsynligvis ikke koblet op på netværket med
elforsyning
▪ De vil være smarte og kommunikerende med omverdenen
og måske levere til deres lokalområde, hvis der er et
netværk

Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til
aktivhus

En bygning skabes
i 2030-40
Selvkørende forsyning til byggeri
3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset
Humane robotter til montage af bygningsdele i den
overordnede konstruktion
Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.
Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, den
er energiproducerende og genbrugsvenlig

Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Generation Jensen

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Generation Z
værdier og liv
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!
Gøre det let og simpelt at være med ”there is an app for that”
Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være det.
Relationer med de andre deltagere er afgørende for fastholdelse
i aktiviteten (med Peers)
Peers, nogen der er lige som mig
Lave aftaler om løbende – der kan ske noget nyt!
Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre
Det er i orden, at vi ikke er enige – men vi redder gerne Verden
på hver sin måde

Generation Z og boligen

▪ Finder BOLIGEN senere i livet – og begge er med i
beslutningen og mænd har nye roller
▪ De vil ikke gå på kompromis i work-life balance og i
forbruget af bolig – ikke for dyrt
▪ De vil ikke bo to-etagers kasser med fladt tag – så der
er mulighed for at tegne noget nyt
▪ Huset fra 80erne bliver moderne som alternativ
▪ De vil bo i fællesskaber, de selv har valgt, og selv bygge
dem op

BE GOOD
Tidsånden hos Gen Z
▪ Gøre noget godt
▪ Gøre en forskel
▪ Hjælpe verden, bygge en
skole, redde nogen
▪ Redde dyrene, kloden,
regnskoven eller de
oprindelige folk
▪ Se dig selv som en mulig
belastning

Den geografiske bosætning
▪ Begyndende decentralisering i årene 2018-23
▪ Herefter endnu et fokus på de største byer via en boligkrise
ca. 2026-28 (vi bliver aldrig klogere)
▪ Derefter et skifte i bosætning på grund af selvkørende
biler, geografisk uafhængigt arbejde og en kraftigt
voksende interesse for natur, frisk luft mv. i det åbne land
og skovene
▪ Danmark er begyndt at ændre struktur over mod noget, vi
kendte før industrialiseringen
▪ Bymæssige koncentration ikke nødvendig fremover
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