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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år

▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer, 

boligens størrelse, antal, kvalitet, materialer   

▪ Jeres beboere  forventer, at boligens kvalitet 

og service skal være synligt bedre år for år. 

▪ Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang
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Befolkningsvækst pr. 

Kommune mod 2045

▪ 24 % i Skanderborg

▪ 20 % i Horsens 

▪ 19 % i Aarhus

▪ 15 % i Silkeborg 

▪ 13 % i Odder

▪ 12 % i Syddjurs

▪ 9 % Favrskov 

▪ 8 % i Randers 

▪ 7% Samsø (Norddjurs og Hedensted)



Danmarks Statistik 2019

Befolkningsudviklingen
Landsdel Østjylland 2019-2029
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Demografi Landsdel Østjylland
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring

0-9 97.999 114.844 16.845 

10-19 105.477 100.957 -4.520 

20-29 141.072 138.570 -2.502 

30-39 105.145 130.172 25.027 

40-49 114.850 105.346 -9.504 

50-59 115.171 113.210 -1.961 

60-69 97.801 109.491 11.690 

70-79 76.835 84.599 7.764 

80-89 30.092 50.160 20.068 

90 + 6.124 7.788 1.664 

I alt 890.566 955.137 64.571 



Vækst i byer  

▪ Se Bolius By statistik  i



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  ca. 244.000 mod 2029 (64.000)

▪ Væksten er til 2029 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i 

gruppen 60-69 og 80+ 

▪ Gruppen i 30’erne køber senere ejerbolig, derfor større 

efterspørgsel efter lejeboliger samt de ældre og singler

▪ 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



Efterspørgsel og udbud i 

mange byer  

▪ Hver kommune og område egen profil

▪ Mange østjyske byer vokser stille men sikkert 

▪ Konsekvens er efterspørgsel efter boliger i mange byer 

i Østjylland 

▪ Byers og tiltrækning 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 også Almene Boligselskaber og byggefolk 



HAVNEHUSENE, AARHUS Ø



Bæredygtighed med 

mange perspektiver

▪ Klima, energi og ressourcer

▪ Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate Social Responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn

▪ Det boligsociale arbejde 

▪ Bæredygtighed i den almene boligorganisation 

▪ Mest kvalitet i boligen til bedste pris dvs. leje

▪ Effektivisering af energi, vand og administration mv.



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af arbejdsgange, som gør 

det bedre og billigere at bo i en almen bolig. 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, som 

smelter sammen og bruges på kryds og tværs af 

brancher og sektorer – så vær åben og nysgerrig

▪ Vi skal lære at tænke i stor skala løsninger i en hel 

anden grad end tidligere …



3D  print





Livsfaser, flytte og 
boligbehov 
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Flyttefrekvens i Danmark 

efter alder 
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De unges ønsker 

til bolig

▪ 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 

▪ Småbørnsfamilier og de yngre par vil meget gerne 

have arkitekttegnet lejlighed, hus måske rækkehus

▪ Parcelhuset er stadig drømmen for rigtig mange i 

familiefasen

▪ Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og 

flytte på landet – livskvalitet og penge

▪ Denne gruppe etablerer sig senere end tidligere –

derfor bor de ofte til leje i nybyggeri før ejerbolig

▪ De vil være at finde i mange nybyggerkvarterer i en 

overgangsfase op i 30erne 



Seniorer, bolig og livet 

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ Flere seniorer overvejer at flytte – en del drømmer om  

bofællesskaber

▪ Nogle bygger nyt hus eller sommerhus 

▪ En stor del af seniorboliger og  enlige kvinder

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

▪ Flytninger sker på grund af økonomi, sygdom og død

▪ Mere tid og mange overgange i livet fra den aktive 

alderdom og det lille hverdagsliv

▪ De ældre  vil gerne bidrage til  det gode liv



Generationer af beboere 

og service

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 -



Generation Mellemkrig

▪ Anna, Birthe, Bent og Christian 

ca. 79 til 99 år ca. 6 % af befolkning 

▪ Opvækst mellem to krige og i et samfund, som 

var præget af mangel og krise  

▪ Barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Elektricitet – Radiofonien 1925

▪ Nøjsomhed – madspild – priser  

▪ Forsigtige og taknemmelige overfor den hjælp –

de får fra boligforeningen 

)



De Digitale Indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Gaming next level

▪ Medskaber på produktet og proces 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.
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