
Hvordan udvikler boligefterspørgslen sig i 
de større danske byer ?

Hvilken indflydelse har den demografisk udvikling og de 
ændrede flyttemønstre på denne efterspørgsel?

Jesper Bo Jensen, ph.d.
fremtidsforsker
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



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.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 
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Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne er overvurderet

▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 
år siden

▪ 72% bor sammen med far og mor 

▪ 65% 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



Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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Flere bor til leje, men flest i ejerbolig



Flest lejeboliger i dag, 
men mindre boliger end ejerboligerne





Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 

Index 2017 =100



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Københavns kommune: 
Nettofraflytning af unge familier

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettotilflytning Københavns Kommune 2006-2017

0-4 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.b.dk/bolig/vi-er-flyttet-fra-lille-til-stoerre-raekkehus-i-kirke-vaerloese&ei=eHltVergI4vU7AbOloCQCw&psig=AFQjCNET8U45ccGCbdk2Zn3OesJj8QsSFg&ust=1433324273594708




Aarhus taber stadig de 25-34 årige 
– negativ nettotal
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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: Bystatistik i kommuner 2006 til 2017



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 - 4,2 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



De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



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

▪ Huse fra 90erne – vognly, afvamlet, samtalekøkken er ikke i 
høj kurs



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.



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



Nærhed i byen er vigtigt 

▪ Jo ældre jo mere vægt på 
indkøb, cafeer og kultur – men 
stadig relativ lav

▪ Børnefamilierne lægger meget 
vægt på nærhed til skole og 
børneinstitutioner

▪ Nærhed til kollektiv transport er 
vigtigt for både familier uden 
børn eller med et barn

▪ Nærhed arbejde vigtigt for 30-
44 årige og 20-24 årige

▪ Nærhed til familie vigtigt for 
+50 årige og alle fastboende og 
især for de +70 årige

▪ Kollektiv transport nærhed er 
meget vigtigt for gruppen over 
60 år (61%) og over 70 år (80%)

▪ Grønne område nærhed er 
vigtigt for + 30 årig og op og 
mere for fastboende end 
tilflyttere



Det der med beliggenhed…

▪ Det vigtigste for børnefamilier er:

▪ Nærhed til arbejde, indkøb, natur, skov og strand, parker og 
legepladser, skolen, børneinstitutioner, off. transport og for 
nogle familie

▪ For seniorer:

▪ Nærhed til indkøb, natur, skov og strand, off. transport og 
også kultur med bio, bibliotek teater og museer, vicevært er 
også populært

▪ Nærhed til cafeer og natteliv spiller ikke nogen stor 
rolle – heller ikke for de unge



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne – og 
nyligst til at flytte på landet eller til en mindre  ø

▪ 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

▪ En stigende antal enlige seniorer – også enker 



Fremtidens seniorer

▪ 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 et nyt hus

▪ Det er kun i nogle år, man kan sikre sig en ny par-tilværelse

▪ 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





Hvor skal vi bygge og hvor 
skal vi bo?

▪ Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5-7 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
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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



Tilflyttere 

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 
kvarterer – bosætningssteder 

▪ Mange har set på bolig i flere kommuner 

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk område, de 
ønsker at bosætte sig måske flere steder som 
potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, som 
medfører et endeligt valg



Mange store ledige lejligheder i 
Kbh, Aarhus og Aalborg
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Et lidt mere blandet billeder i de 
øvrige større byer
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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

▪ Det er det samme I Aalborg, København på vej mod mætning

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



Anbefalinger

▪ Byg i de større byer og vær opmærksom på muligheder for at 
bygge i mindre, driftige bysamfund

▪ Pas på med at bygge til dem, der ligner jer. Der er få i gruppen

▪ Se på hver enkelt by før I bygger

▪ Det er vigtigt at følge med i de unges og de yngre familiers 
præferencer – de ændrer sig hele tiden

▪ Det fællesskabsbaserede er på vej frem – bofællesskaber, 
seniorer, nye landsbyer, øko-samfund



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Saralyst Allé 53

8270 Højbjerg

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk; @JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


Fertiliteten er lavere i Kbh, 
Gentofte og Frederiksberg








