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Boligforbruget stiger hurtigere end privatforbruget
med ca. 4% om året

Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring
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Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Aarhus taber stadig de 25-34 
årige – negativ nettotal
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Nettotilflytning Aarhus kommune 2017



Træerne vokser ikke ind i 
himlen!

▪ Der er lige nu (8.1.2019) over 1050 ledige lejligheder i 
Århus kommune på boligportalen

▪ Af dem er over 640 på 3 vær og derover

▪ 352 af dem ligger i 8000 C (med Århus Ø)

▪ Blot 76 ledige rækkehuse

▪ Vores bosætningsanalyse for Aarhus Kommune viste 
næsten uendelig mangel på 2 værelses lejligheder

▪ Vi er nok ved at bygge det forkerte til en meget ung by



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,8 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer





Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



Livsfaser, bolig og bosted

▪ Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag – men 
der er en del undtagelser

▪ Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne opland og de 
sikre opvækstvilkår for børnene stadig det mest attraktive

▪ Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus

▪ Den mest almindelige samlivsform er det traditionelle 
parforhold – 2/3 af alle familier

▪ Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en mindre 
by – hvis forholdene ellers passer



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.



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



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen !



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste 
er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

▪ Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning får ikke tilflytning p.gr.a. Boxen)

▪ Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Hvor skal vi bygge og hvor 
skal vi bo?

▪ Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5 år

▪ De begynder der, hvor de bor

▪ Dertil kommer arbejde, familie, venner etc

▪ Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en cirkel omkring de 
nuværende bolig 

▪ Hvad kan vi får for hvilke penge? 

▪ Lejeboliger i begyndelsen er attraktive

▪ De vi helst ikke gå på kompromis med boligen standard og 
udformning – så hellere afstand

▪ Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne

▪ Tidsånden er på vej mod den lille landsby igen



Familie

Hans arbejde

Bosætnings-område

Attraktivt
Bycentrum

Hendes
arbejde

Historie

Bosætningsmodel

Boligformen
Boligindretning
Prisen
Skoler & daginstitutioner mv.
Stisystemer mv.
Bestemmer det konkrete valg i 
bosætningsområdet



Attraktivitet i fremtidens by 
og byområde

▪ Funktionernes foldning
▪ Bolig, erhverv og fritid skal blandes

▪ Se byen som en række strømme af mennesker og funktioner, 
der kan berige hinanden

▪ Undgå opdelingen i enkelte funktioner

▪ De nye dele af de voksende byer
▪ Hvordan sikrer vi, at det bliver til by og ikke blot bolig og 

erhverv

▪ Lad nogle af områderne udvikle sig selv

▪ Boheme-miljøer skabes af mennesker
▪ Kan der blive plads til unge mennesker i en periode





Hornslet anbefalinger

▪ Plads til mindst tre boligtyper: Parcelhuset, rækkehuset og 
lejligheden – og der må gerne være lejligheder og rækkehuse til 
leje, for dem der flytter ud og de brudte familier

▪ Byg tæt på stationen og på vejene til Århus – vær fleksibel på 
byggefelter men dyrk gerne gode, pæne huse

▪ Bevar bykernen – det er afgørende med et miljø midt i byen til at 
gå rundt, hente dagligvarer og shoppe lidt

▪ Det at gå rundt i byen betyder også mad og drikke i dag – gerne 
flere steder og en god standard

▪ Standarden på skolen og dagin



Hvad skal der til for at overleve 
som mindre by og landsby?

▪ Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

▪ Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca. 800-1000 
familier

▪ Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

▪ Der skal være en fortælling fra familie, venner og bekendte at 
komme efter 

▪ Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger deres 
fremtid 

▪ Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 

▪ Boliger til leje, så man kan prøve livet af i de mindre byer



Hvad kan landsbyer tilbyde og 
hvad får tilflytterne?

▪ Tid

▪ Rum og plads.

▪ Fred og ro – fravær af 
larm og støj.

▪ Natur og renhed.

▪ Sikkerhed – fravær af 
ukendte eller 
ukontrollable

▪ Nærvær og naboer, der 
hjælper i hverdagen

▪ Social kontrol i 
lokalsamfundet

▪ Foreninger og klubber 
med ildsjæle

▪ Tætte fællesskaber

▪ Det de ikke ville have!



Anbefalinger til de mindre 
bysamfund

▪ Når der er lokale kræfter, der vil udvikling, så støt dem – det er 
dem, der holder landsbyen i live

▪ Der bliver brug for udvikling langs letbanen og langs vejene ind 
til Århus og efterhånden også Randers

▪ Rydde op i de mindre byer – få fjernet skrotpladserne

▪ Jordbrugsparceller og byggeri på nedlagte landbrugsejendomme

▪ I har store muligheder for at blive det nye ‘Nordsjælland’ rundt 
om Aarhus

▪ Det er vigtigt, at I ikke lader det ende i intern rivalisering i 
kommunen – se udviklingen som et gode for alle!
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Befolkningens udvikling (foreløbig opgørelse) efter område,
bevægelsesart og tid

2017K4 2018K1 2018K2 2018K3

Syddjurs

Fødselsoverskud -15 -42 -41 0

Nettotilflyttede 103 63 111 43

Nettoindvandrede -6 39 18 23


