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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)



Demografi Aarhus Kommune
Absolutte tal 2017-2027-2037

2017 2027 Ændring 2037 Ændring

0-9 36387 45155 8768 47720 11333

10-19 34351 35765 1414 42992 8641

20-29 80872 ++ 80466 -406 76939 -3933

30-39 43355 + 54457 11102 54182 10827

40-49 38488+ 37411 -1077 45900 7412

50-59 37556 37021 -535 35127 -2429

60-69 31867 34504 2637 34379 2512

70-79 21842 27062 5220 30275 8433

80-89 8831 14368 5537 18417 9586

90 + 2134 4280 2146 8390 6256

I alt 335683 370489 34806 394321 58638

Kilde: Danmarks Statistik, 2017





Det går den rigtige vej

▪ Befolkningstilvæksten er de fleste år højere end prognoserne – i 
2009 forventede vi 315.000 i 2019 (vi var på 335.000 i 2017)

▪ Nettotilflytningen stigende og tabet af yngre familier faldende –
betyder, at prognoserne skal opjusteres

▪ Det er godt, at vi bygger – der bliver brug for  2-3000 boliger 
ekstra om år fremover, men små & store boliger

▪ Aarhus er på vej til at bygge sig ud af problemerne på 
boligområder – men vi mangler parcelhusgrunde

▪ Der mangler dog fortsat kollegieboliger (2 vær.)  – Aalborg har 
bygget 5000 på få år



Aarhus taber stadig de 25-34 
årige – negativ nettotal
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Træerne vokser ikke ind i 
himlen!

▪ Der er lige nu (17.9.2018) over 900 ledige lejligheder i Århus 
kommune på boligportalen
▪ I Kbh. er der ca. 1500 heraf ca. 500 store i Ørestaden

▪ Af dem er over 660 på 3 vær og derover

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

▪ Blot 40 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

▪ Vi skal bygge til de unge fremover – der bygges stort set ikke 
kollegier i Århus







Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017





Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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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



Livets nye faser
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De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



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 har fået en renaissance



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne

▪ 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



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.



Hvad er vigtigt ved valg af
bolig ( Aarhusianere)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Nærhed til arbejde

Nærhed til familie

 Cafeer og restauranter

 Natteliv, barer, gå i byen

Indkøbsmuligheder

 Sport-fitness

Kultur – bio, teater, bib, museum

Offentlig transport

Stisystemer og cykelstier

Børneinstitutioner / skoler

Park/grønne områder i byen/legepladser

Natur, skov og strand

Fælleshus – værksted, fest, samvær

Fællesskab med naboer og i nærmiljøet

Vicevært /varmemester – (skovle sne, klippe hæk etc.)

Andel vigtigt Andel meget vigtige



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



Den flettede by



Byens nye Oaser

▪ Havneområder – vandet – de nye arealer

▪ Pladsen – når vi engang lærer at lave pladsen til den nordiske 
klima

▪ Natur og det grønne – men ikke parkanlæg
▪ På siden og toppen af bygningerne

▪ Ny udnyttelse af de golde græsarealer foran bygninger

▪ De nye stier & ruter gennem byen - planlæg stier og gåtur fra 
starten 
▪ ViaRhona cykelsti, High Line Park, Den blå plan - Kbh

▪ Motions- og aktivitetsområder som oaser

▪ Udvikling af fremtidens oaser – skab mellemrum!



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



Trafikken er gået i stå!



At komme rundt i Århus

▪ En århusianer sidder 87 timer (61 i 2013) om året i trafikken som 
følge af forsinkelser (TomTom undersøgelsen, 23% forsinkelse af 
alle – 19% i 2013)

▪ Danmarks dårligste fremkommelighed – som Kbh

▪ Hullede veje, elendige cykelstier, slidte områder og mangel på 
vedligeholdelse generelt – budgetforliget 

▪ Det koster penge at vedligeholde – find dem!

▪ Trafikplanen for havnen…… 

▪ Vækst kræver bedre infrastruktur – der skal investeres i en 
voksende by



Letbane og
S-tog

▪ Vi er på vej til at få en rigtig god grundstruktur på den 
overordnede kollektive trafik i Århus og Østjylland

▪ Letbaner fra Århus og ud til nærområderne – måske helt til 
Silkeborg og Grenå

▪ S-tog kan etableres på den gamle jernbanenet og måske også få 
plads på det nye

▪ Vi bliver en sammenhængende båndby – i første omgang 
RANDERS-ÅRHUS-HORSENS

▪ Vi kan godt allerede nu diskutere, hvor metroen skal gå
▪ Den skal bygges i 2050





Hvad må der gøres?

▪ Integration af den store region med Herning, trekantsområdet, 
Randers og Aarhus

▪ Mere asfalt – vedligehold 

▪ Flere veje og kollektive projekter & cykler – letbanen udbygges 
maximalt

▪ Sørg for at storbyen Århus faktisk kommer til at fungere –
Beder-Bering, Genvejen, Ringgaden, Ringvejen, Silkeborgvej, 
Skanderborgvej, Oddervej

▪ To spor ved havnen er stadig et problem!

▪ Flere borgere giver flere skattekroner – kommunen som invester 
via infrastruktur
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