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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år

▪ Det materielle og immaterielle liv 

▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer, 

boligens størrelse, antal, kvalitet,  materialer og 

bæredygtighed   

▪ Tiden er samtidigt præget af omtanke, mindre 

forbrug og de rigtige løsninger 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2018

- 1146 Frederksberg

- 65 Kbh. kommune

FAKTABOX:

Fraflytning netto i 2018:

Personer

Kbh. By - 1384

Kbh. Omegn - 1039

Sydjylland - 1788

Vestjylland - 1681

Nordjylland - 463

Tilflytning netto i 2018:

Østjylland 2387

Vest- Sydsj. 1147

Nordsjælland 1092

Østsjælland 989

Fyn 574

Bornholm 166



Vækst i byer  

▪ Se Bolius By statistik  i



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  ca. 244.000 mod 2029 

▪ 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 flytteprofil

▪ Mange byer vokser stille og roligt men sikkert 

▪ Konsekvens er efterspørgsel efter flere typer af boliger 

i mange byer – Udbud  er ikke altid tilstede

▪ 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, materialer og ressourcer

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

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate Social Responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn

▪ Hvordan tager vi hensyn til mennesker og det 

omgivne miljø i forbindelse med byggeri

▪ Bæredygtighed i byggeri 

▪ Mest kvalitet i boligen til de laveste omkostninger 

▪ Effektivisering af ressourceforbrug i fremtiden



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 muligt at bygge bedre og billigere

▪ Logistik og manglende koordinering baggrund for lav 

produktivitetsudvikling i byggeriet 

▪ Teknologi integreret i byggematerialer, styring og 

kontrol over hele hjemmets forbrug og forsyning



3D  print
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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 unges drømme 

og værdier 

▪ Det vigtigste er boligens kvalitet

▪ De er ramt af midlertidighed dvs. de parkerer et 

sted og bor der, men ved, at det ikke er en 

permanent bolig

▪ De kan være svære at få til at engagere sig i 

lokalområdet.

▪ De er mest optaget af de andre fællesskaber på 

arbejdsplads, studie eller fritiden

▪ De har travlt – den formative fase …



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 



Familiefasens værdier 

og drømme 

▪ Familiens og børnenes ve og vel 

▪ Gode skoler og dagsinstitutioner

▪ Gode kultur og fritidstilbud til store og små 

▪ Sikre stier og lokalområder 

▪ De vil gerne engagere sig i lokalområdet – men 

de er presset på tid

▪ De har travlt med børn, arbejde og de tvungne 

fællesskaber  f.eks. I skolen

▪ Det nemmere hverdagsliv – ja tak!



De ældre, bolig og 

flytninger 

▪ Mange vil helst blive i kendt område 

▪ Efter 60 år helst bo til leje eller andel

▪ Vi bliver mere forskellig med alderen på 
interesser, økonomi og værdier 

▪ Nogle flytter mod centrum, børn eller familie

▪ De vil gerne bruge tid og penge på oplevelser, 
rejser og tøj end på boligen

▪ Mange bruger tid på frivilligt arbejde 

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, 
ingen vedligeholdelse



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 til det lille hverdagsliv



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Arbejde og familie 

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

▪ Festival, arenaer og andre kommunale brands 

har ikke betydning for tilflytning 

▪ Bolig, hjem og livet 



Generationer, byggeri og 

systemer 

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. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Det lokale fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering

▪ Øget behov og fokus på det nære og lokale

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

butik, kirke, forening og arbejdsplads  

▪ ” Den ægte vare” - Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Detailhandlen: Kamp om 
markedspladsen

▪ Centralitet og masse bliver afgørende

▪ De gode destinationer vinder 

▪ Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og ændrer 
det bestående

▪ Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

▪ Internettet som integreret platform bliver afgørende

▪ De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

▪ De største og de mest innovative vinder!

Vær med til at udvikle en lokal eller flere 

lokale destinationer, mødesteder og 

fællesskaber!



Byggeri 

▪ Fra botilbud  til aktiv udvikling af by og område

▪ Samarbejde med de butikker, foreninger og lokale 

ildsjæle om byens/områders liv og aktiviteter

▪ Hvad kan løfte kvarter, område eller byen?

▪ Kend din by, din Rod!

▪ Opsøg  de områdets beboere og ildsjæle - lyt til deres 

behov og ønsker

▪ Cafe, park, samlingssteder  og nye tilbud

▪ Test og prøv af og vær indstillet på at ændre retning



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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