Rapport om
efterspørgsel efter
boformer og
disponering af
arealer til boformer
Fremforsk, Center for
Fremtidsforskning
Direktør Jesper Bo Jensen,
Lic.scient.pol.
Forskningschef Marianne Levinsen,
Cand.scient.pol.
Forskningsmedarbejder
Anne Wamberg, Cand.scient.soc.
Forskningsassistent
Lærke Dahl Klausen, B.Sc.pol.

September 2014

Indhold
Indledning og selve opgaven ............................................................................................................................. 5
Konklusion ......................................................................................................................................................... 6
Flyttemønstre i det østjyske med fokus på Aarhus Kommune i perioden 2006 til 2013 .............................. 6
Aarhusianernes præferencer ved næste valg af bolig................................................................................... 6
Etager og plan ................................................................................................................................................ 7
Stand, alder og størrelse på boligen .............................................................................................................. 7
Hvor mange værelser og pris på boligen ....................................................................................................... 8
Hvilke faciliteter er vigtige ved valg af bolig .................................................................................................. 8
Populære og upopulære steder fra de dybdeinterviewede .......................................................................... 9
Kendskab og lyst til Lisbjerg........................................................................................................................... 9
Fraflyttere fra Aarhus Kommune................................................................................................................... 9
Årsager........................................................................................................................................................... 9
Valg af ny bolig ............................................................................................................................................ 10
Hvilken type af bolig ledte de efter? ........................................................................................................... 10
Prisen på den nye bolig ............................................................................................................................... 11
Hvilke faciliteter var vigtige ved valg af bolig .............................................................................................. 11
Ejendomsmæglere – hvad siger de?............................................................................................................ 12
Midtbyen (8000 C) ....................................................................................................................................... 12
Den indre periferi (82xx) ............................................................................................................................. 12
Den ydre periferi.......................................................................................................................................... 13
Lisbjerg og NYE ............................................................................................................................................ 13
Hvad mangler der på boligmarkedet i Aarhus Kommune ? ........................................................................ 13
Anbefalinger fra Fremforsk ............................................................................................................................. 15
Midtbyen ..................................................................................................................................................... 15
Indre periferi i Aarhus V, Aarhus N, Risskov,Brabrand, Viby, Højbjerg og Egå ........................................... 16
Den ydre periferi i Hasselager, Beder, Malling, Solbjerg, Mårslet, Tranbjerg, Harlev, Sabro, Tilst, Trige,
Hjorthøj, Lystrup og Skødstrup. ................................................................................................................... 17
Miljø og omgivelser ..................................................................................................................................... 18
Lisbjerg og Nye ............................................................................................................................................ 18
Trafik ............................................................................................................................................................ 18
Gruppering af fraflyttere og nuværende beboere (clusteranalyse) ............................................................ 19
Flyttemønstre i det østjyske med fokus på Aarhus i perioden 2006 til 2013 .................................................. 20

2

Aarhusianernes præferencer med hensyn til boligform, type, pris mv. ......................................................... 24
Hvilken type bolig vil de foretrække ved næste bolig? ............................................................................... 25
Hvilken boligtype foretrækker aarhusianerne?........................................................................................... 27
Foretrukken bolig efter nuværende bosted i kommunen ........................................................................... 30
Hvor mange etager og planer ønsker aarhusianerne sig i boligen ? ........................................................... 31
Hvilken stand, alder og størrelse skal den næste bolig have? .................................................................... 33
Hvor mange værelser og prisen på boligen? ............................................................................................... 36
Hvad siger de dybdeinterviewede om form, type og pris på boligen ......................................................... 40
Vigtigheden af bestemte faciliteter ved valg af ny bolig ............................................................................. 42
Gruppering af de nuværende beboere i Aarhus Kommune (Clusternalyse) ............................................... 48
Hvor vil man flytte hen, hvis man skulle flytte? .......................................................................................... 53
Populære og ikke populære steder at bo i Aarhus Kommune .................................................................... 53
Kendskab og lyst til at flytte til Lisbjerg ....................................................................................................... 54
Anbefalinger til Aarhus Kommune fra de dybdeinterviewede.................................................................... 56
Mellemgruppen de 30 til 49-årige ............................................................................................................... 56
Fraflyttere fra Aarhus de sidste 3 år ................................................................................................................ 59
Valg af boligform i den nye bolig ................................................................................................................. 59
Årsager til at man er flyttet fra Aarhus Kommune ...................................................................................... 61
Hvilken boligtype søgte man efter ved flytning fra Aarhus Kommune? ..................................................... 64
Miljø, klima og energi .................................................................................................................................. 66
Overvejelser om bolig i andre kommuner end den nuværende? ............................................................... 67
Prisen på boligen og prisens betydning for fraflytning ............................................................................... 69
Hvilke faciliteter har været vigtige ved valg af boligen ............................................................................... 71
Faciliteter som ikke har været vigtige ved valg af bolig .............................................................................. 74
Vil du anbefale dit nye bosted? ................................................................................................................... 74
Anbefalinger til Aarhus Kommune fra de dybdeinterviewede efter alder! ................................................ 75
Gruppering af fraflytterne efter præferencer(Clusteranalyse) ................................................................... 77
Ejendomsmæglerinterview - Hvad siger ejendomsmæglerne ? ..................................................................... 81
Aarhus generelt ........................................................................................................................................... 81
Midtbyen ..................................................................................................................................................... 81
Den indre periferi ........................................................................................................................................ 83
Den ydre periferi.......................................................................................................................................... 86
Lisbjerg og Nye ............................................................................................................................................ 87

3

Hvad mangler der på boligmarkedet i Aarhus Kommune? ......................................................................... 88
Udenfor Aarhus Kommune .......................................................................................................................... 88
Hvad kan der gøres for Aarhus? .................................................................................................................. 89
DNA .............................................................................................................................................................. 89

4

Analyse af borgernes ønsker til boformer og
omgivelser samt årsager til fraflytning fra
Aarhus Kommune.
Indledning og selve opgaven
Formålet med denne analyse er, at give Aarhus Kommune indblik i borgernes ønsker til boligtyper, boligformer og omgivelser i forbindelse med flytning samt en viden om, hvorfor tidligere
borgere har forladt kommunen og bosat sig i en af omegnskommunerne.
Dette var baggrunden for, at Fremforsk tilbød at undersøge følgende:
1. Flyttemønstre i det østjyske med særligt fokus på Aarhus, de unge og yngre familier.
Det sker på baggrund af data fra Danmarks Statistik i perioden 2006 til 2013. Hvilke
mønstre, konstanter og forandringer kan vi se i bevægelserne til og fra Aarhus Kommune?
2. En analyse af borgernes ønsker til bosted og bolig i Aarhus Kommune. Borgerne blev
inddelt i 3 aldersgrupper for at få indblik i forskellige præferencer efter alder og livsfase. Desuden blev de ligeledes inddelt i tilflyttere (flyttet til Aarhus Kommune indenfor
de sidste 3 år) og fastboende aarhusianere for at få indblik i eventuelle forskelle. Der
vil ligeledes blive spurgt til kendskab og lyst til at flytte til den nye bydel Lisbjerg.
Det blev undersøgt dels via 800 telefoninterviews af aarhusianere og dels 24 personlige dybdeinterviews af både tilflyttere og fastboende aarhusianere.
3. En analyse af fraflyttere de sidste 3 år fra Aarhus Kommune og årsager til, at de har
forladt byen til fordel for en anden kommune og bopæl. I denne analyse vil der være
fokus på, om årsagen har været mangel på den rette boligtype i det rette kvarter i
kommunen. Men også hvilke andre årsager, som har været afgørende for valg af ny
bopæl og bolig udenfor kommunen. Denne gruppe bliver ligeledes inddelt efter alder,
for at identificere årsager på baggrund af alder og livsfase.
Det blev undersøgt dels via 800 telefoninterviews og dels 24 personlige dybdeinterviews af fraflyttere i 3 aldersgrupper.
4. 10 personlige interviews med ejendomsmæglere i 10 forskellige bydele/områder af
kommunen for at få deres vurdering af boligudbuddet og hvilke boligformer og -typer,
der efterspørges og måske ikke findes i kommunen i dag.

5. Undersøgelsen og dataindsamlingen blev foretaget i juni, juli og august 2014 og analyserne blev udarbejdet i august og september 2014.
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Konklusion
Flyttemønstre i det østjyske med fokus på Aarhus Kommune i perioden 2006 til 2013

Aarhus er præget af en positiv vækst i befolkningen, som primært kommer fra de 20 til 24årige, som flytter til byen. Derimod har kommunen en negativ flyttebalance, når man ser på
aldersgruppen mellem 25 og 44 år.
Med andre ord kommer der mange unge til byen, men mange af dem forlader byen på et senere tidspunkt til fordel for primært de østjyske omegnskommuner samt hovedstaden for de
yngstes vedkommende.
Aarhusianernes præferencer ved næste valg af bolig

Vi har spurgt et repræsentativt udvalg af aarhusianerne fra 20 år og opefter om deres ønsker
til boligform, boligtype, pris, og omgivelser.
Langt de fleste aarhusianere vil helst blive i kommunen og mere end halvdelen helst i det kvarter som de bor i, i dag.
Næsten halvdelen af aarhusianerne ønsker sig en ejerbolig som næste bolig, 37 % ønsker sig
en lejebolig og en mindre gruppe på ca. 5 % ønsker sig en andelsbolig.
Om man er flyttet til byen indenfor de sidste 3 år eller man har boet længere i byen har ikke
den store betydning for den boligform, man ønsker i næste bolig.
Derimod er der aldersforskelle. De yngste fra 20 til 29 år ønsker sig både eje – og lejeboliger
som næste bolig. Gruppen mellem 30 og 49 år ønsker sig primært en ejerbolig for 2/3 dels
vedkommende.
I gruppen 50+ ønsker flere sig en lejebolig som næste bolig, dog mest udtalt hos tilflytterne og
ca. 1/3 ønsker sig en ejerbolig som næste bolig. Andelsboligen er mest populær i denne gruppe, da 6 til 8 % foretrækker denne ejerform næste gang.
Når der er børn i hustanden, foretrækker man ejerbolig frem for lejebolig og modsat, når der
ikke er børn i hustanden.
Blandt alle aarhusianere ønsker mere end 30 % sig en villa, og ca. 30 % ønsker sig en lejlighed
mens små 20 % foretrækker et rækkehus. En mindre gruppe ønsker sig byhuse og landejendomme.
De fleste 20 til 29-årige ønsker sig en lejlighed med altan eller terrasse, dog er det ca. 25 % der
ønsker sig en villa og 10 % et rækkehus.
I gruppen mellem 30 og 49 år er parcelhuset med have den foretrukne boligtype for ca. halvdelen, dog ønsker ca. 25 % sig lejlighed mens en mindre gruppe ønsker sig rækkehus.

De 50+åriges ønsker er forskellige. Godt 1/3 ønsker sig en lejlighed, og 20 % ønsker sig en villa.
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Lejligheden er mest populær blandt de 20 til 24-årige, derefter falder populariteten indtil de
45 år, hvorefter den stiger igen fra de 60 år og opefter.
Villaen er den mest populære boligtype i aldersgruppen 25 år og op til 44 år, derefter så begynder boligtypens popularitet stille og roligt at falde proportionelt med alderen.
Rækkehuset er efterspurgt blandt de 30 til 34-årige og efter 40 år vokser populariteten med
alderen.
Byhuset er populært hos en mindre gruppe 25 til 29-årige samt de 40 til 50-årige.
Børn i hustanden betyder stor lyst til villa med have.
Der er forskel på ønsker afhængigt af, hvor man er bosiddende i kommunen. I Aarhus C foretrækker halvdelen lejlighed, dog godt 20 % villa mv.
I den indre periferi ønsker 1/3 lejlighed, 1 /3 villa og godt 20 % rækkehus som den næste bolig.
I den ydre periferi ønsker 1/3 en villa, 30 % rækkehus og 22 % lejlighed som den næste bolig.
Rækkehuset er således ret populært uden for Aarhus Midtby som den næste bolig.
Etager og plan

Langt de fleste foretrækker ét plan i villaen og/eller rækkehuset. En mindre gruppe ønsker 2
plan i boligen. I byhuset er der flest, som ønsker 2 til 3 plan.
Langt de fleste foretrækker at bo i stuen eller på 1. og 2.sal. Næstefter er det 3. til 6. sal med
elevator, som borgerne kunne ønske sig ved næste bolig.
Jo ældre, jo mindre lyst til etager og helst 1. plan.
Stand, alder og størrelse på boligen

På tværs af alder er der en del, som ønsker sig en nybygget bolig. Dog mest markant i gruppen
fra 30 til 49 år.
Langt de fleste ønsker sig en bolig, som er nyere eller renoveret, og der er ikke efterspørgsel
efter håndværkertilbuddet. Der er en klar tendens til, at man foretrækker, at næste bolig er
forholdsvis nem at flytte ind i.
Næsten halvdelen ønsker sig en bolig mellem 70 og 119 kvm. De øvrige ønsker sig, for en lille
gruppe, mindre boliger og ca. 1/3 ønsker sig en større bolig næste gang.
Alder og livsfase har betydning således at de yngre typisk ønsker sig en bolig på 50 til 99 kvm,
og fra 30 til 49 år ønsker man sig en større bolig på mellem 70 til 139 kvm. Dog er tilflytterne
lidt mindre krævende mht. til størrelse end de fastboende med flere år i kommunen.
I seniorgruppen er det især en bolig på 70 til 99 kvm som er populær. Dog er seniorgruppens
ønsker mere spredte mod både mindre og større boliger.
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Jo flere børn, jo mere plads drømmer man om næste gang man skal have en ny bolig.
Hvor mange værelser og pris på boligen

De yngste 20 til 24-årige ønsker sig sammen med de 70+årige 1-2 værelser udover stuen i næste bolig.
Fra 25 år begynder en større gruppe at ønske sig flere værelser udover stuen. I 30erne ønsker
de fleste sig 4 værelser og allerede fra 40 årsalderen begynder ønsket til antallet af værelser at
falde.
Fra 50 år og opefter er det 2 værelser udover stuen som er attraktivt, dog ønsker en del mellem 50 og 69 år sig 3 værelser.
De fleste foretrækker en udgift til boligen på 4.000 til 8.000 netto pr. måned, dog forventer 13
% en boligudgift på mellem 8.000 til 9.900 og en mindre gruppe endnu højere boligudgift.
Mange ved ikke, hvad boligen må koste. Det er typisk, at mange ikke kender deres boligbudget, når de ikke er i en fase, hvor de aktivt søger en ny bolig.
Der er klar sammenhæng mellem forventning om den månedlige pris og størrelsen på boligen.
Desuden forventer tilflytterne mindre boligudgift og størrelser end de fastboende i Aarhus
Kommune.
De dybdeinterviewede unge mellem 20 og 29 år efterlyser gode lejligheder centralt beliggende på 50 til 60 kvm til ca. 5.000-6.000 kr. om måneden. De synes, at det er helt umuligt som
ung at få en god og billig bolig i centrum af byen.
Mange i aldersgruppen 30 til 49 år fortæller, at de foretrækker en villa og at de bor mindre end
de ønsker, på grund af tidligere tab på boligmarkedet og priserne i Aarhus Kommune. De efterlyser billigere og gode villaer i kommunen.
50+ segmentet vil gerne eje, men mange bor til leje på grund af boligpriserne i kommunen.
Den optimale bolig når man bliver ældre, er for en del 100 kvm og minimum 3 værelser til
6.000-7.000 kr. Nogle kan klare sig med mindre og andre ønsker sig mere.
Ligesom de unge vil de ældre helst bo tæt på centrum dvs. mellem 3-5 kilometer fra Aarhus
Centrum.
De ønsker alle et privat uderum i form af have, terrasse eller altan.
Hvilke faciliteter er vigtige ved valg af bolig

Aarhusianerne læger mest vægt på indkøbsmuligheder, dernæst grønne områder og god offentlig transport ved valg af næste bolig.
Nærhed til arbejde er vigtigst for de 30 til 44-årige. Derimod er nærhed til familie vigtigst for
de 50+årige.
Jo flere børn, jo mindre betydning har offentlig transport.

8

De dybdeinterviewede 20 til 29-årige peger på indkøbsmuligheder, offentlig transport og
fitness som det vigtigste. Desuden er det vigtigt, at man kan være privat i boligen dvs. uden
indsyn i boligen.
For de 30 til 49-årige er det et trygt kvarter, skoler samt gå- og stisystemer, som er afgørende
ved valg af bolig.
De 50+årige er meget optagede af kollektiv trafik, indkøb, kulturtilbud og grønne områder
ved valg af ny bolig.
Vi har grupperet aarhusianerne efter deres ønsker til faciliteter og fundet frem til 7 grupper i
en såkaldt clusteranalyse. Den kan man læse nærmere om på side 48.
Populære og upopulære steder fra de dybdeinterviewede

Der er områder af kommunen og byen, som mange gerne vil bo i afhængig af livsfase.
De populære er Aarhus C, Trøjborg, Frederiksbjerg, Risskov, Højbjerg, Aabyhøj, Lystrup, Skødstrup, Stavtrup, Beder, Malling, Mårslet, Egå, Skæring og Kongsvang.
Samtidig er der dele af byen og kommunen, som folk helst ikke vil bo i.
Mange ønsker slet ikke at bo i Hasle, Tilst, Frydenlund, Herredsvang eller Gellerup/ Brabrand.
Kendskab og lyst til Lisbjerg

Mange aarhusianere (57 %) oplyser, at de ikke har hørt om bydelen Lisbjerg mens 42 % har
hørt om den. De fleste (80 %) har ikke lyst til at flytte dertil, dog er der lidt større lyst blandt de
yngre aarhusianere.
De dybdeinterviewede bekræfter, at de fleste ikke rigtig kender til bydelen og de, som kender
Lisbjerg kan ikke lige se den attraktive bydel for sig. Dog er flere blandt de yngre interesserede
i boligtyper og priser i området, når der bliver etableret en letbane.
Fraflyttere fra Aarhus Kommune

Fraflyttere er for de 30 til 50+ årige typisk flyttet i en ejerbolig, og de yngre mellem 20 til 29 år
er både flyttet i ejer- og lejebolig.
Årsager

Folk oplyser, at de er flyttet fra Aarhus Kommune af tre årsager. For det første angiver mange
boligforhold som hovedårsagen. Det betyder, at de har svaret ”mere bolig for pengene”
og/eller ”prisen på boligen”. De er således flyttet for at få en bedre bolig end den de havde i
Aarhus. Dernæst oplyser nogle private forhold som det, at flytte sammen med kæresten eller
skilsmisse, som årsag til de er flyttet fra kommunen. 13 % oplyser, at det har været arbejdsforhold, som har været årsag til, at de forlod byen. Det er de samme årsager, som er i spil uanset hvilke kommune, man er flyttet til.
Af andre årsager nævnes familie/bedsteforældre og naturen. Der er således ofte flere årsager
i spil, når man flytter til en ny kommune og ny bolig.
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Overvejelser om klima, energi og miljø betød ikke ret meget for fraflytterne, hvor det kun havde nogen eller stor betydning for ca. 25 % af dem.
De dybdeinterviewede fraflyttere fortæller ofte historien om, at de gerne ville være blevet i
byen, men at de ikke havde råd til den bolig, de ønskede sig på det rette sted i kommunen.
For folk mellem 30 og 49 år handlede det primært om at få mere bolig for pengene, og færre
udgifter til børnepasning.
Flere understreger, at det budget, de havde til boligkøb, gav mulighed for en god familiebolig i
en nabokommune. Derimod kunne de kun få huse til samme pris i kvarterer, som de ikke anså
som trygge for en familie, eller alternativt en ældre villa med stort restaurationsarbejde i Aarhus Kommune.
Pladsen ude og inde samt forhold for børnene i form af dagsinstitutioner, skoler og trygge stisystemer i området er i meget høj kurs for børnefamilier, eller par på vej ind i familiefasen.
Også de som søgte lejlighed nævner, at det var umuligt at få en ok lejebolig til det budget, som
de havde til husleje. Derfor havde flere ledt i andre større byer for at få adgang til en bolig,
som de kunne være tilfredse med.
De ældre nævner udover boligen skilsmisse, ny partner og utrygt kvarter i Hasle, men mange
nævner også, at de har fået meget mere og bedre bolig for pengene ved at flytte til en anden
kommune.
En del har været optaget af energiudgifter på boligen, da det er med til at fastlægge, hvor meget bolig man kan få for pengene.
Over halvdelen oplyser, at de ikke har set på bolig i andre kommuner. Hvis de har set på bolig i
Aarhus Kommune, bor de i dag i Favrskov, Odder og Skanderborg. Disse kommuner er således
de primære konkurrenter på boligområdet.
Valg af ny bolig

Fra dybdeinterviews ved vi, at boligsøgning ofte sker i udkanten af byen og så fastlægger de
boligsøgende en retning mod vest, syd eller nord for bosætning. Det er typisk arbejde, familie
og tilhørsforhold, som har betydning for den geografiske placering, man vælger rundt om Aarhus.
Fraflyttere har bevidst valgt store dele af Vestbyen fra som acceptable steder at bo og folk,
som søger bolig tænker ikke i kommune, men i attraktive bosteder, by og steder, hvor man kan
se sit eget og måske familiens eller parrets liv folde sig ud.
Hvilken type af bolig ledte de efter?

Langt de fleste fraflyttere ledte efter en villa, da de skulle flytte i en ny bolig. Dog var en større
gruppe også på udkig efter lejlighed og en mindre gruppe efter rækkehus i forbindelse med
søgning efter en bolig.
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De yngste mellem 20 og 29 år søgte primært efter en lejlighed. I aldersgruppen 30 til 49 år var
det villaen, man typisk var på udkig efter. De 50+årige søgte mest villa, dog søgte en del også
lejlighed og rækkehus. Omkring 10 % i alle aldersgrupper søgte rækkehus med have eller terrasse.
Fra dybdeinterviews ved vi, at man i alderen fra 20 til 49 år typisk leder efter en villa, når man
er familie eller par på vej ind i familiefasen. De yngste uden børn ledte efter en egnet lejlighed,
som var til at betale. De 50+årige søgte mere bredt rækkehus, lejlighed og hus, og det er en
mere broget skare med hensyn til søgning efter en ny bolig. Nogle har slået til, når den rette
bolig var der. Andre har som mange unge brugt 2 til 3 år på at finde den rette bolig.
De 50+årige ønsker sig ikke en seniorbolig, men har alligevel lagt vægt på boligens indretning,
mindre og nemmere at vedligeholde både inde og ude, samt beliggenhed og nærhed til offentlig transport i forbindelse med valg af ny bolig.
Prisen på den nye bolig

Over 70 % af fraflytterne oplyser, at prisen har været altafgørende eller meget vigtig for valg af
bolig.
Boligomkostningerne er typisk mellem 4.000 og 8.000 kr. for de yngre mellem 20 og 29 år, og
det samme gør sig gældende for gruppen på 50+. For fraflyttere mellem 30 og 49 år er boligudgifterne højere og for 30 % mellem 6.000 og 10.000 kr. En stor gruppe har desuden boligudgifter på 10.000 kr. og opefter.
Hvilke faciliteter var vigtige ved valg af bolig

De vigtigste faciliteter ved valg af bolig har været natur, strand og skov, indkøbsmuligheder,
infrastruktur, børneinstitutioner og skoler samt offentlig transport.
De dybdeinterviewede fortæller at det var vigtigt, at boligen lå i nærheden af god infrastruktur
lig med veje og muligheden for offentlig transport. De 30 til 49-årige har været meget optagede af forholdene for børnene: skoler, dagsinstitutioner og deres ry og rygte. De 50+årige er
derudover også optaget af nærhed eller nemhed for børn og børnebørn ved at komme på besøg. De er også mere optagede af de kulturelle tilbud tæt på - som den eneste gruppe.
De fleste - mere end 90 % - vil gerne anbefale det nye bosted til andre. Mange fraflyttere har
gode råd om boligudbud, trafik, p-pladser, byens rum mv., som de mener Aarhus Kommune
kan gøre meget bedre end i dag.
Endelig har vi lavet en gruppering af fraflytterne efter deres præferencer, som kan læses på
side 77.
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Ejendomsmæglere – hvad siger de?

Generelt ser ejendomsmæglerne på Aarhus Kommune og by med meget positive øjne, og deres syn på kommunens kvarterer og områder er med udgangspunkt i deres eget salgsområde.
De ser et markant behov for flere boliger og boligtyper i store dele af kommunen.
De peger på følgende boligområder som problematiske: Trige, dele af Brabrand ved Gellerup,
og dele af Viby. Disse områder trænger til en kærlig hånd fra kommunens side.
Midtbyen (8000 C)

Der er et stort salg og efterspørgsel i ejer- og andelslejligheder i midtbyen. Det er 2- og 3 værelses lejligheder, der sælges bedst og efterspørgslen er umættelig.
Der er stort behov for et markant større udbud af 2 til 3 værelseslejligheder til de unge, som
flytter til byen og kommunen samt til kommunens egne unge. Disse kan også sagtens sælges i
randen rundt om Ringgaden, som efterhånden også bliver en del af centrum, hvormed midtbyen bliver strakt mere og mere ud.
Det er vigtigt for attraktiviteten, at alle lejligheder har en ordentlig altan og/eller terrasse.
Samtidigt trænger en del af den eksisterende boligmasse til opgradering af især bad og toiletforhold.
De yngre familier bliver længere i byen, og derfor er der også behov for større lejligheder til
familien før de, for manges vedkommende, rykker ud i parcelhuskvarterene.
Endvidere er der mangel på store og luksusprægede lejligheder til familier og par, som har
solgt villa og ønsker at bo i midtbyen.
Der er behov for yderlig boligmæssig fortætning af Midtbyen for at kunne imødekomme det
store behov for boliger i området.
Den indre periferi (82xx)

Her er der stor efterspørgsel af og mangel på rækkehuse tæt på centrum. De skal have deres
egen terrasse med et privat uderum for beboerne samt gode parkeringsforhold. Nyere rækkehuse skal koste omkring 3. mio. kr. og maksimalt 3.5 mio.kr.
De skal helst ligge i de gamle forstæder Viby, Aabyhøj, Stavtrup og gerne i Risskov og Højbjerg.
Det passer godt til de yngre familier med 1 til 2 børn og kan få dem til at blive i byen og kommunen, i stedet for at rykke ud af byen.
Parcelhuset sælger også super godt i de gamle forstæder, og de yngre ønsker huse, som er til
at gå til og ikke alt for renoveringskrævende. De salgbare priser er fra 2 mio. kr. op til 4 mio. kr.
De unge kan godt lide etplanshuset med valmet tag og integreret vogn ly.
Der er også brug for flere lejligheder i disse områder til folk både unge og ældre, som flytter til
byen.
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Attraktive kvarterer er Kongsvang, Stavtrup, Slots og Bakkekvarteret i Viby, Aabyhøj, Højbjerg
og Risskov og det gælder også for Christiansbjerg ud mod Skejby.
Mange parcelhuskvarterer er præget af fravær af danskere med anden etnisk baggrund.
Sidstnævnte er rigtige glade for at bo i Rosenhøj kvarteret ved Gellerupparken og i Skjoldhøj
parken. I disse områder er det til gengæld meget svært at sælge ejerlejligheder.
Der er brug for udvikling af den indre periferi med udbygning af rækkehuse, grunde i Stavtrup,
og flere boliger i de attraktive dele af Vestbyen. Derimod skal der satses på at bremse den deroute som dele af Hasle, Tilst, Gellerup mv. er på.
Den ydre periferi

Malling, Beder, Mårslet, Tranbjerg, Hasselager, Kolt og Ormslev, Framlev og Harlev samt Lisbjerg, Lystrup, Hjorthøj, Skæring og Skødstrup befinder sig i den ydre periferi.
Boligerne er dyrest i Mårslet og Beder samt Lystrup, Hjortshøj og Skæring. De billigste priser
finder vi i Malling, Tranbjerg, Hasselager, Kolt, Lisbjerg og Skødstrup.
Det er især nyere eller renoverede huse og rækkehuse, som sælger godt. Det er den type bolig,
som familier søger efter, når de søger bolig i disse områder. Det er vigtigt med gode grunde på
mellem 800.000 og 1. mio. kr.
Det er vigtigt med gode skoler og institutioner, stisystemer og muligheder for at cykle, løbe og
gode fritidsfaciliteter.
Det går godt de fleste steder. Solbjerg mangler dog god offentlig transport, før det kommer til
at spille på boligmarkedet.
Der er i rapporten en karakteristik af hvert enkelt område og kvarter med dets kendetegn.
Lisbjerg og NYE

Der er mange forskellige meninger om Lisbjerg, dog mener de lokale mæglere, at der er et
fornuftigt potentiale i området. Det er vigtig at få gang i at få bygget en bydel med skole, indkøb, institutioner og forskellige boligtyper, både leje og ejerlejligheder samt parcelhuse, så
området kommer i gang. Ellers kan det være svært at se det hotte i området.
Navnet Nye er ikke godt - folk forstår det ikke.
Mange mener, at begge områder skal startes op ved hjælp af tilflyttere til kommunen.
Hvad mangler der på boligmarkedet i Aarhus Kommune ?

Der mangler 2-3 værelses lejligheder i midtbyen – helst nybyggede eller nyrenoverede – det er
et næsten umætteligt marked
Der mangler grunde til parcelhuse i bynære omgivelser – 800-1000 kvadratmeter i områder
med cykelafstand. De skal ligge godt og helst i Stavtrup eller lignende gode placeringer i forhold til byen.
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Der mangler retræteboliger til 60+ segmentet eller lidt yngre:
1) Ejerlejligheder i centrum, 100+ kvadratmeter med parkeringsmuligheder, store terrasser og altaner, et-plan med elevator
2) 120-140 kvadratmeter, et-plans kædehuse med parkering, gerne gårdhavehuse med
terrasse og meget lille have, i vinkel eller med anden privatsfære (et eksempel på
byggestilen kunne være Grøndalsvej i Grøfthøj fra 1970erne)

14

Anbefalinger fra Fremforsk

Vores anbefalinger bygger på denne rapports såvel kvantitative som kvalitative analyser samt
vores analyse af fremtidige boligpolitiske temaer i Aarhus Kommune og vores vurdering af,
hvad kommunen bør satse på med hensyn til arealanvendelse og boligudbud i Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune og by befinder sig i en super gunstig situation, idet rigtig mange unge flytter
til byen, aarhusianerne elsker byen og kommunen og vil helst blive der, hvis de skulle flytte i en
ny bolig i fremtiden og mange, især de børnefamilier, som har forladt byen, ville gerne været
blevet i kommunen og havde set på hus i kommunen, før de valgte at bosætte sig uden for
kommunens grænser.
Byen er magnet – som tiltrækker og fastholder borgere nu og ikke mindst i fremtiden. Hvis
kommunens vækst fortsætter i det nuværende tempo og med samme vækstprocent vil der i
2040 være 500-550.000 indbyggere i Aarhus Kommune.
Nutidens og fremtidens efterspørgsel forskellige boligtyper og boligformer i Aarhus Kommune
er stor og varieret og for at kunne tilgodese den store efterspørgsel efter boliger nu og fremover mener vi, at Aarhus Kommune skal satse på flere strategier med hensyn til arealer og
boligtyper.
Midtbyen

For det første bør kommunen satse på at fremme anvendelse af arealer til højhuse med 2 til
3 værelseslejligheder i bymidten på velbeliggende grunde helst med altan og terrasse eller
alternativt fælles uderum. Vi foreslår, at der bygges 2 til 3 værelseslejligheder i mange typer af
byggerier lavt, mellem og i form af højhuse. Sidstnævnte bør centreres i bymidten mod havnen
og de områder, hvor højhusene falder naturligt ind i de eksisterende og de byggerier, som er
på vej. Med andre ord byudvikling og æstetik i bevaring af en smuk bymidte skal med ind i
planlægningen af de nye byggerier.
Boligformen kan være såvel eje, leje, andel og både privat og almen. En god blanding, som
sikrer et større udbud og dermed bedre boliger til prisen i Aarhus C i fremtiden.
Interviewede borgere, fraflyttere og ejendomsmæglere påpeger, at der er en umættelig efterspørgsel efter denne type af bolig i Aarhus C. Boliger vil primært være målrettet de unge, men
også mange seniorer ønsker ligeledes at bo godt, centralt og billigere end de gør i dag i fremtiden, så på den måde kan flere målgrupper tilgodeses på samme tid.
Desuden bør der samtidigt satses på at fremme byggerier af flere større lejligheder til såvel
børnefamilier, som bliver i byen eller bruger en lejlighed som en mellemstation før parcelhuset, som de 60+, som ønsker en lækker lejlighed i bymidten. Det er vigtigt med gode parkeringsmuligheder, store terrasser og altaner og gerne ét- plan med elevator.
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Efterspørgslen er til stede, men udbuddet af gode større lejligheder er i dag for lille.
Endelig bør man satse på at fremme byfornyelse af den eksisterende ældre boligmasse, som
udlejes til dyre huslejer til trods for at bad og køkkenforhold slet ikke er på et nutidigt og acceptabelt niveau. Det er muligt på grund af den store efterspørgsel og det ringe udbud aktuelt
af 2 og 3 værelseslejligheder.
Vi anbefaler desuden kraftigt, at man satser på flere midlertidige fronter for at løse boligproblemer og skabe mere liv og aktivitet i bymidten. For det første, at kommunen i samarbejde
med diverse bygherrer på grunde i f.eks. Aarhus Ø, som ligger hen et par år før der bygges på
dem, ”tillader ”opførelse af en containerby til de mange studerende, som hvert år strømmer
til byen og må bo midlertidigt, have forældre til at købe en lejlighed eller betale en høj pris for
et værelse uden for centrum.
Disse midlertidige boliger skal desuden være så billige, at de kan tilbydes den voksende gruppe
af hjemløse unge, som rent økonomisk set er udelukket fra at få en bolig i kommunen.
Vi har undersøgt det tekniske – det er muligt og man bør tænke mobiliteten ind på den måde,
at containerboligerne kan flyttes til nye velegnede grunde efter en afgrænset periode. Det vil
fortætte bymidten og give mere liv på de tomme pletter i bybilledet.
Vi foreslår også, at nye tomme bygninger i centrum f.eks. Kommunehospitalet anvendes til
kulturelle aktiviteter og iværksætteri samt midlertidige cafeer og restauranter mv., medens
området udvikles.
Midtbyen vokser efterhånden udover Ringgaden og det giver muligheder for etablering af
lejligheder i Aarhus C og i randen rundt om Ringgaden, som efterhånden vokser sammen med
Aarhus C både fysisk og mentalt for borgerne. Derfor bør man både bygge i højden og udvide
centrum fra centrumsiden af.
Indre periferi i Aarhus V, Aarhus N, Risskov,Brabrand, Viby, Højbjerg og Egå

Rigtig mange vil rigtig gerne bosætte sig mellem 3 til 5 kilometer fra centrum i det, vi har benævnt kommunens indre periferi. Når især yngre familier, som leder efter parcelhuset, kommer længere ud, så føler de ikke længere, at de bor i Aarhus.
Derfor anbefaler vi, at kommunen satser på at skabe mulighed for den attraktive familiebolig
til de yngre i slutningen af 20’erne og op til 40 år, som er i familiefasen og på udkig efter en
bynær villa i Aarhus Kommune. Derfor bør der satses på gode udstykninger af grunde til parcelhuse i bynære omgivelser på 800 til 1000 kvadratmeter i områder med cykelafstand. De
skal ligge godt og helst i Stavtrup eller lignende gode placeringer som f.eks. Kilen fra Egå til
Hjorthøj i forhold til byen. Der må gerne være projekter på grundene, da mange er nervøse
overfor selv at skulle stå for byggeriets styring og økonomi. Hellere et færdigt projekt end en
grund.
Det er typisk par på vej i familiefasen eller småbørnsfamilier, som forlader kommunen, fordi de
ikke kan finde den rette bolig til prisen indenfor kommunegrænsen. Vores analyse og inter-
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views både med fraflyttere og ejendomsmæglere bekræfter, at mange i denne gruppe har
svært ved at finde den rette bolig til den rette pris i kommunen og derfor vælger at flytte fra
kommunen for at få en større og billigere bolig.
I samme område er der en kæmpe efterspørgsel efter rækkehus /kædehus/townhouse på 120
til 140 kvm tæt på centrum. Denne boligtype kan passe til flere målgrupper både børnefamilier og seniorer, som ønsker en nemmere bolig. Derfor anbefaler vi samtidigt, at der udstykkes
og bygges så mange som mulig af disse så tæt som muligt på centrum på velegnede grunde og
udstykninger. Altan, terrasse og ikke mindst et privat uderum i form af en gårdhave til beboerne er et must for at kunne afsætte disse. Samtidigt er det vigtigt, at prisen er på mellem 3 til
3.5 mio. kr.
I samme område bør der ligeledes satses på mange flere lejligheder til mange forskellige målgrupper, som ønsker at bo bynært og godt.
De gamle forstæder som Højbjerg, Risskov, Egå og dele af nordbyen, Christiansbjerg, dele af
Brabrand og dele af Viby er meget eftertragtede områder af byen, som mange nævner som
steder de drømmer om at bo. Andre dele af den indre periferi er Hasle, Brabrand, dele af Viby,
dele af Højbjerg og Gellerup er områder, som mange ikke ønsker at bo i og som de fleste opfatter som utrygge uendelige boligområder uden centrum og bymiljø.
Vi anbefaler, at kommunen bruger megen energi på at skabe hele og attraktive bydele i disse
områder og gøre dem mere til bydel end blot bolig, og dermed vende den negative deroute
som er i gang i disse områder. Der er en alvorlig fare for, at Aarhus får sorte huller, hvor folk
for alt i verden ikke vil bo, og af hensyn til eksisterende og fremtidige beboere skal der satses
på kvarterløft og massive fornyelsesprojekter i disse områder.
Den ydre periferi i Hasselager, Beder, Malling, Solbjerg, Mårslet, Tranbjerg, Harlev,
Sabro, Tilst, Trige, Hjorthøj, Lystrup og Skødstrup.

Der er forskellige priser og attraktivitet i disse områder, men vi anbefaler, at kommunen satser
på at fremme grunde til nybyggeri gerne i form af projekter og byggegrunde til mellem 800.
000 og 1 mio. kr. Pris er afgørende i disse områder.
Vi anbefaler desuden, at man fremmer opførsel af række/klynge og townhouses, som der er
stor efterspørgsel efter i mange af disse områder. Igen er det afgørende at sørge for altan,
gårdhave og det private uderum i forbindelse med boligen for at de er salgbare. Prismæssigt
skal man ligge under 3 mio.kr. for et rækkehus.
Der er stor efterspørgsel efter nyere og renoverede boliger i disse områder. Nogle områder af
Hasselager, Sabro, Tilst og Trige er udfordret og er steder en del ikke ønsker at bo, og derfor
anbefaler vi, at Kommunen særligt satser på at løfte disse bosteder.
Flere gode og attraktive bosteder er lig med flere nye borgere.
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Miljø og omgivelser

Indkøb, grønne områder og offentlig transport er de vigtigste faciliteter, når folk vælger bolig.
Desuden er familier med børn meget optagne af skoler, institutioner og gode cykel og gangstier i et trygt kvarter.
Derfor anbefaler vi, at Kommunen fremmer det i den eksisterende fysiske planlægning og
sørger for etablering af disse faciliteter i de nye områder og bydele, som vokser frem i de
kommende år. Nye bydele og områder skal tænkes ind i planlægningen og forbindes med andre kvarterer og byen.
Lisbjerg og Nye

De fleste kender ikke Lisbjerg og Nye og alle de tanker og projekter, som er på tegnebrættet i
disse områder.
Derfor bør områderne markedsføres, når der for alvor er noget at vise frem eller i form af happenings, hvor man digitalt giver billederne af attraktive boligområder, skole, stier og indkøb
mv.
Vi anbefaler, at man tænker i et mangfoldigt boligudbud med flere boligtyper; lejligheder,
rækkehuse og parcelhushuse a la Skanderborg Bakker samt gode almene boliger i området.
Vi anbefaler, at man synliggør, hvor hurtigt man kan komme fra Lisbjerg til Aarhus C. De fleste,
selv de, som sælger boliger i området, er uvidende om den trafikale fremtid og den nye nærhed til centrum via letbanen.
Det kan gøre området super attraktivt for både tilflyttere og borgere, som er i byen, som ønsker at bosætte sig nordligt i kommunen.
Vi tror på, at områderne har et godt potentiale, når der først for alvor kommer gang i forbindelsen med letbanen og områderne tager mere fysisk form som bydele med bolig, detailhandel, skole og dagsinstitutioner. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få bygget, og etableret alle
de offentlige faciliteter samt hverdagsdetailhandlen i området, og så vil interessen for at bo
der stige over tid.
Trafik

Rigtig mange af de interviewede aarhusianerne siger, at byen fungerer dårligt trafikalt. Vejnettet og de daglige bilkøer er til gene for mange i alderen 30-40 år og over 50 år. Den kollektive
trafik på tværs fungerer ikke godt nok for de unge og de +50 årige. Den er også for dyr og der
mangler tværgående forbindelser. Der mangler i høj grad parkeringspladser overalt og på visse
strækninger fungerer busserne dårligt - der er mange klagepunkter.
Det samme gælder for fraflyttere, der nævner at det en langt lettere at komme frem udenfor
Aarhus og lettere at finde en parkeringsplads. Offentlig transport er også for dyr i Aarhus. Det
er umuligt at få en parkeringslicens i latinerkvarter og Frederiksbjerg. Trafik har været med til
at få dem til at flytte ud af byen.
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Vores anbefaling er, at Aarhus Kommune sætter gang i et projekt for at sikre mobiliteten i
kommunen fremover på alle områder – både kollektivt, på gåben, på cykel og i bil. Der skal
langt flere investeringer end blot første fase af letbanen til af løfte byen trafikalt. Aarhus kommer ikke til at fungere trafikalt uden en samlet indsats på ALLE områder uden hensyn til trafikreligion og ideologi.
Gruppering af fraflyttere og nuværende beboere (clusteranalyse)

Der findes store og mindre grupperinger af fraflyttere i form af familier med børn, der har fundet en relativ dyr bolig i forhold til de øvrige fraflyttere til omegnskommunerne. Vi anbefaler,
at man udformer en fremtidig arealstrategi for at sikre disse familier med typisk små børn en
mulighed for at finde en attraktiv bolig i Aarhus Kommune. De udgør omkring 50 % af fraflytterne til omegnskommunerne, og kan Aarhus holde på f.eks. 2/3 af dem, er fraflytningsproblemet løst.
Der er også to andre grupper at fokusere på. Børnefamilier, der søger mod naturen og barnløse med trang til natur. Også seniorer, der flytter, går efter natur. Der er masser af natur tilbage
i Aarhus kommune samt store landbrugsarealer. Vi anbefaler forsøg med udbud af skovboliger,
større naturgrunde og et mindre udbud af grunde i kanten af kommunens landsbyer som en
løsning på denne udfordring.
I anbefaler også, at kommunen indretter sin udbygningspolitik efter de grupperinger, vi har
fundet blandt aarhusianerne. Det er tydeligt, at de fleste grupper går mere op i de nære faciliteter som indkøb, natur, stisystemer, cykelstier og kollektiv trafik i forhold til cafeliv, kulturliv
eller natteliv. Men hver gruppe har sine præferencer.
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Flyttemønstre i det østjyske med fokus på Aarhus i perioden 2006 til
2013
Når man ser på befolkningstilvæksten i det østjyske område, overgår Aarhus Kommune langt
de øvrige i antal – måske ikke så overraskende, da kommunen er den største kommune med
323.893 borgere pr. 1. januar 2014. Kommunen har haft en markant tilvækst siden 2006, hvorimod de øvrige kommuner i det østjyske har haft større udsving og ikke samme stabile tilvækst.
Tabel 1. Befolkningsvækst i Østjylland fra 2006 til 2013.

Favrskov
Horsens
Norddjurs
Odder
Randers
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Syddjurs
Aarhus
Østjylland

2006
769
1115
-99
147
495
5
1172
650
579
680
5513

2007
587
1125
260
101
666
-43
867
743
302
2656
7264

2008
658
1574
-191
43
609
-76
712
610
77
4596
8612

2009
313
797
-245
136
545
9
534
688
134
5247
8158

2010
393
1074
-90
171
605
-123
484
447
390
4914
8265

2011
256
800
-151
-87
472
9
463
319
95
4219
6395

2012
64
1331
184
54
292
-77
76
107
91
4994
7116

2013
55
863
-102
-19
377
-39
338
117
-131
5697
7156

Når man ser på befolkningsudviklingen siden 2006 tegner der sig umiddelbart et positivt billede, da befolkningstilvæksten er positiv og på 680 borgere i 2006 og i alt 5697 borgere i 2013.
Aarhus er således en af landets kommuner som hele tiden får flere borgere.
Figur 1. Befolkningsudviklingen i Aarhus 2006 til 2013.
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Tabellen nedenfor viser, at befolkningstilvækst ikke skyldes et større fødselsoverskud i perioden, men i stedet er båret af flere tilflyttere og flere indvandrede i kommunen. Med andre ord
er det folk udefra, som sikrer Aarhus Kommune den positive befolkningstilvækst.
Tabel 2. Befolkningstilvæksten fordelt på årsager fra 2006 til 2013.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fødselsoverskud

1763

1576

1599

1689

1770

1841

1633

1633

Nettotilflyttede

-1742

-565

860

1942

1265

1064

1536

2015

Nettoindvandrede

659

1645

2137

1616

1879

1314

1825

2049

Befolkningstilvækst

680

2656

4596

5247

4914

4219

4994

5697

Tilflytningen og væksten i befolkningen er sket i form af de unge i gruppen af 20 til 24-årige,
hvorimod der er ikke er overskud på til- og fraflytningen i aldersgruppen 25 til 44 år i 2013.
Figur 2. Nettotilflytning fordelt på alder 2013.

Denne bevægelse bekræftes, når vi ser på bevægelserne over tid. Nemlig, at det er gruppen af
20 til 24-årige, som står for den største del af tilvæksten i tilflytningen til kommunen.
Derimod er det et andet aldersbillede, som tegner sig, når vi ser på, hvilke aldersgrupper, som
flytter fra Aarhus. De 20 til 24-årige har nemlig også forladt byen med forøget styrke de sidste
3 år, men det er især gruppen af 25 til 34-årige, som forlader kommunen.
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Figur 3. Hvilke aldersgrupper flytter til Aarhus fra 2006 til 2013.

Figur 4. Hvilke aldersgrupper forlader Aarhus fra 2006 til 2012.

Billedet fra 2013 er tydeligt, Aarhus afgiver de 20 til 24-årige til hovedstadsområdet og modtager fra Region Midtjylland, Sydjylland og Nordjylland. Flyttebalancen til Aarhus er negativ efter
de 25 år, hvor flere flytter fra kommunen. De yngste til hovedstadsområdet og ellers primært
til resten af region Midtjylland. Primært til omegnskommunerne med Skanderborg, Favrskov
og Syddjurs kommuner, som de største aftagere i nærområdet.
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Figur 5. Flyttebalancen til Aarhus fra regioner. 2013.

Aarhus er præget af en positiv vækst i befolkning, som primært kommer fra de 20 til 24-årige,
som flytter til byen. Derimod har kommunen en negativ flyttebalance, når man ser på aldersgruppen mellem 25 og 44 år.
Med andre ord kommer der mange unge til byen, men mange af dem forlader byen på et senere tidspunkt til fordel for primært de østjyske omegnskommuner, samt til hovedstaden for
de yngstes vedkommende.
Aarhus Kommune vil gerne beholde flere yngre borgere efter endt uddannelse. Dette er blandt
andet baggrunden for, at vi skal analysere, hvilke ønsker aarhusianere både tilflyttere og fastboende har til boligform, boligtype og omgivelser for at sikre det rette udbud af boligformer og
boligtyper i kommunen, hvis og når de engang ønsker at flytte til en anden bolig/bopæl.
Analysen af fraflyttere skal ligeledes kaste lys over, hvorfor aarhusianere i forskellige aldersgrupper har valgt at flytte til andre kommuner.

23

Aarhusianernes præferencer med hensyn til boligform, type, pris mv.

I denne del af analysen spørger vi borgere i alderen 20 år og opefter, som bor i Aarhus Kommune, hvilken type af bolig, hvilken pris, hvilke faciliteter mm., de vil foretrække ved den næste bolig, som de skal have.
Vi har desuden undersøgt, om der er forskel med hensyn til boligpræferencer mellem de aarhusianere, som har boet mere end 3 år i kommunen (fastboende) og de aarhusianere, som er
flyttet til kommunen indenfor de sidste 3 år (tilflyttere).
Endelig har vi inddelt de adspurgte i 3 aldersgrupper for at få belyst særlige ønsker, som knytter sig til den alder, man har. De yngste er 20 til 29 år, mellemgruppen er 30 til 49 år, og den
sidste gruppe er fra 50 år og opefter.
Undersøgelsen er gennemført i alle dele af kommunen i form af 800 telefonsinterviews samt
24 personlige dybdeinterviews hjemme hos aarhusianerne i deres bolig.
Vi har gennemført 8 personlige dybdeinterviews i de 3 aldersgrupper og har valgt at interviewe
borgere i mange forskellige dele af kommunen.
Vi har særskilt spurgt til bydelen Lisbjerg for at få et indtryk af kendskab og lyst til at bosætte
sig der blandt aarhusianerne.
Figur 6. Den eksisterende boligtype både tilflyttere og fastboende.

Figur 6 viser, i hvilken boligform de adspurgte borgere bor i dag. De yngste mellem 20 og 29 år
bor typisk i lejelejlighed, dog med den forskel at flere tilflyttere, ca. 21 %, bor på kollegium
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eller i ungdomsbolig mod ca. 11 % af de fastboende unge. Samtidig er der lidt flere af de fastboende, som bor i villa eller ejerlejlighed.
I mellemgruppen mellem 30 og 49 år er der godt 40 %, som enten bor til leje eller i
ejer/andelslejlighed. Der er markant flere fastboende i en villa, nemlig 38 % mod 27 %, blandt
tilflytterne. Samtidig er der en større gruppe af tilflytterne, som bor i rækkehus nemlig 20%
mod 12 % blandt de fastboende. I alt bor ca. 50 % af aldersgruppen i villa eller rækkehus.
I seniorgruppen over 50 år bor ca. 60 % af de fastboende i villa eller rækkehus, samt en mindre
del i eje- eller lejelejlighed. I tilflyttergruppen er der en langt større andel, som bor til leje – ca.
47 % mod ca. 16 % i villa og ca. 26 % i rækkehus.
Der er således en tendens til at tilflyttere i alle aldersgrupper flytter til mindre boliger end de
fastboende aarhusianere.
I dybdeinterviews oplyser mange tilflyttere, at de helst ville have haft en ejerbolig, men de har
været nødt til at gå på kompromis med boligform leje i stedet for eje samt boligens størrelse
for at kunne flytte til kommunen. De har haft rigtigt svært ved at finde en god bolig til den pris,
de kunne betale.
Hvilken type bolig vil de foretrække ved næste bolig?

I Danmark oplyser de fleste danskere typisk, at ejerboligen er den boligform, som de vil foretrække, hvis de kunne vælge. Specielt huset eller landstedet, som man kan gå rundt om. Det
har været sådan de sidste 15 år, at danskernes foretrukne boligform er ejerboligen og parcelhuset eller rækkehuset, undtagen for de enlige over 60 år.1
Vi har spurgt aarhusianerne, om hvilken boligform de foretrækker ved den næste bolig. Næsten halvdelen af aarhusianerne ønsker sig en ejerbolig som næste bolig, 37 % ønsker sig en
lejebolig og en mindre gruppe på ca. 5 % ønsker sig en andelsbolig. Se nedenfor i figur 7.
Figur 7. Aarhusianernes præferencer på ejerformer

1

Center for bolig og velfærd ved Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen.
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Efterfølgende har vi kontrolleret for alder, og om de er fastboende eller tilflyttere til kommunen i figur 7.
De yngste mellem 20 og 29 år, både fastboende og tilflyttere, ønsker både ejer- og lejebolig.
Lidt flere fastboende ønsker sig ejerbolig, og lidt flere tilflyttere foretrækker lejeboligen. Vi
ved, at de danske unge mellem 20 og 29 år flytter mest af alle og typisk bor til leje.
Forskellen kan skyldes, at de flere fastboende forestiller sig en mere permanent bolig næste
gang end de, der har boet relativt få år i kommunen.
For mellemgruppen fra 30 år til 49 år er ejerboligen for ca. 2/3 helt klart den foretrukne boligform ved ny bolig. Der er en lille smule forskel, da lidt flere tilflyttere (25 %) ønsker en lejebolig
end de fastboende (20 %). Omkring 5 % foretrækker en andelsbolig som næste bolig.
Seniorgruppen over 50 år har tydeligvis andre præferencer, idet langt flere ønsker en anden
boligform end ejerboligen. Kun 1/3 af de fastboende og 1/4 af tilflytterne ønsker en ejerbolig.
Derimod ønsker henholdsvis 60 % af tilflytterne og 40 % af de fastboende en lejebolig, og mellem 6-8 % ønsker sig en andelsbolig. Det er således især de ældre, der ønsker sig en andelsbolig.
Figur 8. Foretrukken boligform ved næste bolig, fastboende og tilflyttere.

Figur 9 viser, at jo flere børn i husstanden, jo mere interesse er der for at bo i en ejerbolig ved
næste boligskifte. Ejerboligen er således den foretrukne blandt børnefamilier i Aarhus Kommune. Når der ikke er børn i husstanden er lejeboligen mere populær end ejerboligen.
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Figur 9. Foretrukken boligform efter antal børn hjemme.

Hvilken boligtype foretrækker aarhusianerne?

Vi skal senere se, at de fleste helst vil blive boende i kommunen, men først ser vi på, hvilke
boligtyper, aarhusianerne kunne tænke sig at bo i.
Blandt de adspurgte er der en meget lige fordeling mellem hvorvidt det er lejlighed eller villa
der er det foretrukne. Således er det dog med ca. 35 % lejlighed, de fleste foretrækker. Villaen
kommer lige i hælene med ca. 30 %. Dernæst kommer rækkehuset med terrasse og have som
foretrækkes af knap 20 % af de adspurgte.
Aarhusianerne ønsker sig således ikke kun én boligtype men både lejligheder, villaer og rækkehuse næste gang, de skal flytte. Lejligheder, villaer og rækkehuse er altså de tre mest eftertragtede boligtyper.
De yngre foretrækker lejlighed med altan eller terrasse som den foretrukne type af bolig ved
flytning. Dog ønsker mere end 1/4 en villa med lille eller stor have samt omkring 10 % et rækkehus med terrasse og lille have. Meget få unge adspurgte ønsker et kollegieværelse eller en
ungdomsbolig.
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Figur 10. Den foretrukne boligtype ved næste bolig. Procent.

Figur 11. Foretrukken type af bolig ved ny bolig efter alder, fastboende og tilflyttere.

I mellemgruppen er der 20 % af de fastboende og ca. 25 % af tilflytterne som ønsker sig en
lejlighed med altan eller terrasse. Ca. halvdelen af alle foretrækker en villa med lille eller stor
have som den næste bolig. En mindre gruppe på 17 % af fastboende og 10 % af tilflyttere ønsker sig et rækkehus med terrasse og lille have. Mellem 2 % og 5 % ønsker et byhus med have.
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Seniorgruppens ønsker er forskellige. Ca. 30 % af de fastboende og ca. 40 % af tilflytterne ønsker sig en lejlighed med enten terrasse eller altan. 20 % af tilflytterne ønsker sig en villa med
lille have mod ca. 15 % af de fastboende. Kun 5 % af de fastboende ønsker sig en villa med en
større have og slet ingen tilflyttere i denne aldersgruppe. Derimod er de fastboende seniorer,
ca. 40 %, meget interesserede i at få et rækkehus med terrasse og have. Blandt tilflytterne er
det ca. 24 %, som ønsker denne boligtype. Der er interesse for byhuset med have blandt 3,3 %
af tilflytterne, mens der næsten ingen interesse er hos de fastboende.
Figur 12. Foretrukken boligtype efter alder.

Som næste bolig er lejligheden meget populær blandt de yngste i alderen 20 til 24 år, så falder
populariteten op mod de 45 år, hvorefter den stiger især for de ældste fra 60 år og opefter.
Villaen er den mest populære boligtype for aldersgruppen 35 til 39 år, den er desuden også
den foretrukne boligtype for de 25 til 29-årige samt de 40 til 44-årige. Herefter falder populariteten næsten proportionelt med alderen.
Rækkehuset er også rimelig populært for de 30 til 34-årige og især efter 40 årsalderen får rækkehuset en større og større popularitet indtil omkring de 69 år.
Der er en smule interesse for byhuset i aldersgruppen 25 til 29 år (6,5 %) samt blandt de 40 til
50-årige (4,3 % til 4,6 %).
Fra de dybdeinterviewede i alle aldersgrupper ved vi, at mange har svært ved at skelne mellem rækkehuse, klyngehuse, byhuse og townhouses. Det flyder sammen for dem. Det vigtigste
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ved denne boligtype, for de interviewede, er muligheden for at have et privat uderum i form af
altan eller have.
Familietype har betydning for den boligtype, man foretrækker ved næste bolig. Børn og antal
børn i husstanden betyder stor lyst til villa med stor eller lille have. Jo flere børn, jo større er
ønsket om en stor have.
Derimod er det primært lejlighed, dernæst række/byhus og til sidst villaen, som mange foretrækker, hvis der ikke er børn i husstanden.
Foretrukken bolig efter nuværende bosted i kommunen

Vi har inddelt Aarhus Kommune i tre områder.2 Inddelingen er sket for at afdække eventuelle
forskelle i ønsker til boligtype, -form og de omgivelser, som er attraktive i forskellige områder
af byen.
Tabel 1. Inddeling af Aarhus Kommune i tre områder.

Centrum

Indre periferi

Ydre periferi

58.695

168.706

95.942 indbyggere

8000

Aarhus C

8210 Aarhus V

8361 Hasselager 8462 Harlev 8380 Trige

8200 Aarhus N

8330 Beder

8220 Brabrand 8340 Malling
8260 Viby

8355 Solbjerg

8270 Højbjerg

8320 Mårslet

8250 Egå

8310 Tranbjerg

8471 Sabro

8530 Hjortshøj

8381 Tilst

8520 Lystrup
8541 Skødstrup

Ca. halvdelen af de adspurgte i centrum oplyste, at de foretrak en lejlighed ved ny bolig, herefter kom villaen med godt 20 % og til sidst række og byhuset som næste bolig.
I den indre periferi er det ca. 1/3, som foretrækker lejligheden, dernæst ca. 30 %, som fortrækker en villa og ca. 23 % et rækkehus.
I den ydre periferi er villaen den fortrukne for godt 1/3 af de adspurgte, derefter ønsker 30 %
et rækkehus ved flytning og 22 % en lejlighed.
Der er en tendens til, at jo mere centralt man bor, jo mere er man interesseret i lejlighed mens
jo mere periferi, jo mere er man interesseret i villa. Kort sagt, den nuværende bopæl og placering i kommunen har betydning for den boligtype, man kunne tænke sig at bo næste gang.
2

Pr. 1. januar 2012 er der 53.806 voksne mennesker i centrum, 135.251 mennesker i indre periferi, samt
72.383 i ydre periferi. Tallene stammer fra Danmarks Statistik.
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Figur 13. Foretrukken bolig efter nuværende bosted i kommunen.

Hvor mange etager og planer ønsker aarhusianerne sig i boligen ?

Figur 14 anskueliggør at hovedparten foretrækker ét plan i villaen, dog er der ca. 20 %, som
ønsker to plan og små 18 % af dem, der foretrækker villa med større have, som ønsker flere
plan.
Det samme gør sig gældende for de, som ønsker sig et rækkehus - at de fleste helst vil have ét
plan, mens en mindre gruppe ønsker sig to eller flere plan.
Hvis man foretrækker byhuset, er der flest, som foretrækker to eller flere plan, det ved de
formentlig er typisk for et by- eller townhouse,
Når det drejer sig om gård eller landejendom er det nogenlunde 50-50 med hensyn til et eller
to og flere plan, som de adspurgte foretrækker.
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Figur 14. Foretrukne boligtype og planløsning.

Figur 15. Foretrukken etage for kommende bolig.

Langt de fleste af de adspurgte foretrækker at bo i stuen eller på 1. eller 2. sal. Dog er der en
enkelt undtagelse i aldersgruppen 40 til 44-årige, hvor flere ønsker 3. til 6. sal med elevator
eller højere end 6. sal.
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Næstefter 1. og 2. sal er det 3. til 6. sal med elevator, som folk foretrækker uanset alder. Kun
en mindre gruppe ønsker højere end 6. sal – så umiddelbart er der ikke mange som ønsker at
bo i højhuse.
Alder har betydning for, hvorvidt man foretrækker et plan frem for to og flere plan. Jo ældre,
jo flere foretrækker ét plan.
For de yngres vedkommende foretrækker halvdelen af de fastboende ét plan og kun ca. 43 %
af tilflytterne ét plan. Med andre ord, er de yngre mere indstillede på primært to eller flere
plan i boligen. 3
Mellemgruppen foretrækker ét plan, dog er ca. 1/3 interesseret i to eller flere plan i boligen.
Tilflyttere er generelt mere interesserede i to eller flere plan end de fastboende.
Med andre ord, er etplansboligen stadigvæk populær, men en del aarhusianerne ønsker dog
også to eller flere plan i boligen.
Hvilken stand, alder og størrelse skal den næste bolig have?

En del på tværs af alder foretrækker en nybygget bolig, dog mest markant for tilflytterne i mellemgruppen mellem 30 og 49 år, hvor ca. 37 % ønsker sig en nybygget bolig
Figur 16. Foretrukne boligs alder og vedligeholdelsestilstand efter alder for fastbonde og tilflyttere.

3

Vi har set på, om der var forskel på ønsker efter, om de var tilflyttere eller fastboende.
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En del, omkring 30 % (dog med undtagelse af tilflyttere i mellemgruppen), ønsker sig noget
nyere, eller en ældre bolig som er renoveret. Der er ikke mange, som er interesserede i en
ældre bolig, som skal renoveres.
Håndværkertilbuddet er altså ikke i høj kurs blandt aarhusianerne.

Figur 17. Størrelse på kommende bolig.

Over halvdelen af de adspurgte ønsker sig mellem 70 og 199 kvm, hvis de skulle flytte til en ny
bolig. Kun ca. 14 % ønsker sig en typisk toværelses på 50 til 69 kvm.
Dernæst ønsker ca. 5 % henholdsvis 160 til 199 og 200 kvm eller mere. Så der er 10 %, som
ønsker sig en noget større bolig.
Alder og livsfase har betydning for størrelsen på den næste bolig.
De yngre ønsker sig typisk en bolig på 50 til 99 kvm. En mindre del, på godt 10 % af de adspurgte unge, ønsker sig en bolig på op til 50 kvm, og godt en tredjedel af dem, foretrækker mere
end 100 kvm.
I mellemgruppen er de foretrukne boligstørrelser noget større, nemlig mellem 70 og 150 kvm.
Dog ser tilflytterne ud til at være lidt mindre krævende med hensyn til størrelse, da de primært
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ligger mellem 70 og 139 kvm. Tilflytterne har været igennem boligsøgningsprocessen for nylig,
og kender måske lidt mere de realistiske mål for deres ønsker.
I seniorgruppen ønsker langt de fleste tilflyttere en bolig på mellem 70 og 99 kvm, dog ønsker
30 % sig mellem 100 og 119 kvm. De fastboende seniorers ønsker til boligens størrelse er lidt
mere spredte, da 1/3 ønsker 70 til 99 kvm, 25 % ønsker sig 100 til 119 kvm, 12 % en endnu
større bolig og 14 % 50 til 69 kvm.

Figur 18. Størrelse efter alder efter fastboende og tilflyttere.

Den populære boligstørrelse er således, på tværs af alder, fra 70 kvm og opefter. Når vi tester
for antallet af børn, er det tydeligt, at jo flere børn i husstanden, jo mere foretrækker man en
større bolig.
Figur 19 viser at ønskerne til ejerboligen er meget mangfoldige, og derfor kan man ikke sige, at
den foretrukne ejerbolig har en bestemt størrelse.
Lejeboligen er også mangfoldig, dog med en stor gruppe, som foretrækker en lejebolig på 70 til
99 kvm. Ellers er det 50 til 69 kvm og 100 til 119 kvm, som er de meste eftertragtede størrelser.
Andelsboligens attraktive størrelse er for næsten 50 % vedkommende 100 til 119 kvm. Dernæst ønsker ca. 25 % 70 til 99 kvm.
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Figur 19. Boligform og boligstørrelse i foretrukne bolig.

Hvor mange værelser og prisen på boligen?

Størstedelen af de adspurgte ønsker sig 2 eller 3 værelser foruden stuen i den næste bolig. En
mindre gruppe ønsker sig 1 værelse og 4 værelser i den næste bolig.
Figur 20. Hvor mange værelser foruden stuen? Alle.
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Da der ikke er nogen forskel mellem fastboende og tilflyttere med hensyn til ønsker til antal
værelser, er det mere relevant at se på, hvor mange værelser de adspurgte foretrækker efter
den alder, de har.
Figur 21. Hvor mange værelser efter alder. Alle.

Mønstret med hensyn til antal værelser er, at de yngste 20 til 24-årige, sammen med de ældste
på 70+ år, typisk foretrækker 1 til 2 værelser udover stuen.
Allerede fra 25 til 29 år er der langt flere, som ønsker sig 2, 3 eller 4 værelser i den næste bolig.
I 30’erne ønsker de fleste sig 4 værelser og små 30 % 3 værelser, og allerede fra 40 år og op til
50 år er det typiske ønske 3 værelser, dog med flere til 4 værelser i starten af 40’erne og flere
til 2 værelser i slutningen af 40’erne.
Fra 50 år begynder lejligheder med 2 værelser for alvor at være attraktive, dog også med en
del, som ønsker sig 3 værelser mellem 50 og 69 år. Det afspejler ligeledes store forskelle i præferencer blandt seniorgruppen og måske også meget forskellige økonomiske muligheder.
Alting har en tid og derfor kommer det ikke bag på nogen, at behovet for antal værelser ændrer sig over tid. Fra et mindre antal i starten af 20’erne og et øget antal op mod de 45 år og så
aftagende igen, især efter de 50 år.
Hvor meget den næste bolig må koste dokumenterer figur 26. Her viser det sig at de fleste
adspurgte foretrækker en boligudgift på mellem 4.000 og 8.000 kr. i nettoudgift. Dog er der
også 13 %, som forventer en udgift på 8. til 9.900 kr., og en mindre gruppe, som godt ville kunne leve med en endnu større boligudgift.
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Bemærk, at næsten 15 % ikke ved, hvad den næste bolig må koste. Vores tidligere undersøgelser af boligønsker og priser4 bekræfter, at mange danskere, når de ikke er i flytteprocessen,
ikke er klar over, hvor mange penge de har til at betale en bolig. Mange udtrykker usikkerhed
med hensyn til, hvor meget bolig, de kan købe eller få for pengene. Ikke mindst, hvis det er
mange år siden, de har været på boligmarkedet.
Figur 22. Hvor meget må den næste bolig koste? Netto.

Figur 23. Den månedlige nettohusleje på en eventuel ny bolig.

4

Analyse for HP-gruppen – om bosætning i Hinnerup, Bosætningsanalyse for Skanderborg Kommune
2013/14 og Bosætningsanalyse for Herning Kommune 2014.
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Figur 24. Den månedlige nettohusleje på ny bolig efter alder.

Desuden finder vi i vores datamateriale en klar sammenhæng mellem den månedlige betaling
og størrelsen på en ny bolig. Jo større bolig, jo mere regner man med at skulle betale. 80 % af
dem, der søger en bolig til under 4.000 kr. forventer en bolig på under 100 kvadratmeter – og
60 % en på under 70 kvadratmeter. Det er stort set det samme for prisgruppen 4.000-6.000 kr.
Når vi er over 10.000 kr. i husleje, forventer over 95 % en bolig på over 120 kvadratmeter. Det
mest bemærkelsesværdige er nok, at mange søger en billig bolig, der er relativ stor. En bolig til
under 4.000 kr. pr. måned på op mod 99 kvadratmeter er nok ret urealistisk i Aarhus og ditto
under 6.000 kr., men alligevel forventer henholdsvis 19 % og 43 % at det er sådan en, der er
deres kommende bolig.
Af boligerne på over de 160 kvadratmeter og helt op til de største forventer 60 % af de adspurgte priser på over 12.000 kr. netto pr. måned. Der er nok lidt mere realisme på prisen på
de store boliger end der er i forhold til de små boliger.
Når vi spørger til, hvad det må koste at købe en eventuel ny bolig, får vi en række interessante
svar. Tilflytterne til kommunen indenfor de seneste 3 år forventer noget lavere priser på en
kommende bolig end de fastboende, hvis de er i gruppen 30-49 år. 60 % af tilflytterne i denne
gruppe forventer en ny bolig til under 3 mio. kr., mens det kun er 40 % for de fastboende. Det
samme gælder de 50+ årige. Hos tilflytterne forventer 57 % en pris på under 2,5 mio. kr., mens
det kun er 33 % af de fastboende. Der forventes samme priser hos de unge tilflyttere som hos
de unge fastboende. De højeste priser forventes i aldersgruppen 35 til 59 år, mens seniorerne
og de yngre forventer lavere priser. Der er også den sammenhæng, at familier med 2 og 3 børn
forventer højere købspriser end gruppen uden børn eller med ét barn.
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Figur 25. Hvilken boligtype man foretrækker efter hvor meget man vil betale for boligen.

Jo flere penge, man er villig til at betale for deres kommende bolig, jo mere ønsker man sig et
parcelhus. Rækkehuse og lejligheder er mest populære til priser mellem 1.5 mio.kr. og 2. mio.
kr., mens de nye byhuse (townhouses) gør sig mest gældende til priser mellem 2 mio. og op til
4 mio. kr. Det passer i øvrigt meget fint sammen med ejendomsmæglerinterviewene, hvor der
er bedst salg i denne nye hustype i prislejet op til 3 mio. kr. og slet ikke til over 4 mio. kr.
Hvad siger de dybdeinterviewede om form, type og pris på boligen

De yngste fra 20 til 29 år oplyser i dybdeinterviews, at de på den længere bane ønsker sig en
ejerbolig, fordi så smider man ikke bare penge væk, og kan selv sætte deres præg på boligen.
Samtidig efterlyser de gode boliger til de unge i form af lejeboliger til 5- 6.000 kr. uden forbrug.
Den type bolig er der virkelig efterspørgsel og stor mangel på.
De efterspørger alle gode centralt beliggende lejeboliger på en størrelse på 40 kvm for et værelse til 50 til 60 kvadratmeter i 2 værelseslejlighed. De skal være beliggende maksimalt 3 til 5
kilometer fra centrum.
Få ønsker kollegieværelse med mindre de er central beliggende og det er i orden at dele køkken, men ikke badeværelse.
”Det er godt nok et helvede her i Aarhus, selv om det bare er et kollegieværelse, at få fat i det.
At komme ind og få en fod indenfor på de gode kollegier. Rigtig, rigtig høj venteliste med mindre du skal give det samme som en lejlighed koster ude i Fjældevænget. Det kan du jo give for
nogle af kollegieværelserne, hvis de er nye. Jeg ved dem i Aarhus Nord ved siden af akademiet,
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der giver du omkring 5500 kr. for jeg tror det hedder en 1-værelses eller 2-værelses. Og der er
så nogen der bor der sammen bare fordi de ikke har råd til at være der alene. Selv om de skal
gå ind igennem, og der er køkken i den enes værelse jo. 5500 kr. for en studiebolig det er jo
sindssygt og den ligger endda i Aarhus Nord. Hvis du skal have en du har råd til, så er de alt for
svære at få fat i!”
(Mand 25, Aarhus C).
I mellemgruppen fra 30 til 49 år er parcelhuset med egen have den ideelle form, også selv om
de ikke har mulighed for at bo i en sådan. Mange fortæller, at de bor mindre end de faktisk
gerne ville, fordi det er så dyrt at bo i Aarhus området.
”Hvis du skal købe kvadratmeter til det hernede i Aarhus så er det for dyrt i hvert fald i forhold
til vores indtægt. Jeg ville gerne have haft et hus hvor jeg kunne sætte et drivhus på men du er
jo oppe og snakke 3 millioner og så opad. Det er det der med lottogevinsten…! Eller også så
skal du jo gældsætte dig i X antal år”
(Mand 43, Højbjerg).
Flere tilflyttere har tabt penge på den bolig, de solgte i forbindelse med flytning til Aarhus og
det er karakteristisk, at mange i denne gruppe ønsker sig mere plads, have samt plads rundt
om sig end de har i dag.
De 50+årige vil også helst eje, dog har det for flere ikke været muligt f.eks. på grund af skilsmisse og dårlig økonomi. Selvom flere anser ejerboligen som den foretrukne, så er mange godt
tilfredse med ikke at være så bundet til boligen og viceværtfunktionen
Mange blandt tilflytterne har tidligere tilhørsforhold til Aarhus by og er flyttet til byen, fordi de
ville ind til byen og alle dens kulturtilbud.
”Jeg kunne ikke tænke mig en seniorbolig! Det vil jeg ikke, jeg vil håbe jeg skal bæres herfra!”
(Mand 57, Aarhus C).
Blandt seniorerne især i 50erne er der ikke mange, der har planer om at flytte i en seniorbolig,
hvorimod det for flere af dem i 60erne pludselig opleves mere aktuelt og vedkommende. Flere
af dem i 60erne er faktisk netop flyttet i en seniorbolig for nylig. Det er således først i slutningen af 60erne, at det begynder at blive opfattet som aktuelt at overveje en seniorbolig til fremtiden.
Desuden ønsker de fleste kun en seniorbolig, hvis de ikke længere kan klare den eksisterende
bolig.
”Jeg har fundet ud at det egentlig ikke er så vigtigt at have noget der er lækkert lækkert, jeg
synes det skal være et rart sted at bo og der skal være stille og roligt, det sætter jeg pris på,
men om jeg har 70 m2 eller om jeg har det dobbelte antal kvadratmeter, så er der bare mere at
gøre rent og holde, bruge varme på. Jeg vil hellere have noget der er mere lækkert på færre
kvadratmeter end noget der er stort og hvor vedligeholdelsesstanden for mig ikke føles i or-
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den.”
(Mand 61, Aarhus V).
Den optimale seniorbolig er 100 kvm. Mindst 3 værelser, eget køkken og bad til en husleje/udgift på mellem 6 til 7000 kr. Nogle kan godt nøjes med mindre.
De 50+ lægger desuden vægt på, at der er liv og forskellige aldersgrupper, der hvor boligerne
skal ligge. De ønsker absolut ikke at bo i ”Senior Miami”.
Seniorboligen skal derfor gerne lige centralt - 3 til 5 kilometer fra centrum - og koste 6.0007.000 kr. om måneden.
Alligevel er der en del af de ældste, som er flyttet til en mindre og mindre vedligeholdelseskrævende bolig.
Det er fælles for alle dybdeinterviewede, at de alle meget gerne vil have et privat uderum i
form af altan, have eller terrasse.
Vigtigheden af bestemte faciliteter ved valg af ny bolig

Figur 24 viser, at indkøbsmuligheder er det, som er allervigtigst for de fleste. Dernæst kommer
natur, skov og strand samt park og grønne områder. Vigtigheden af offentlig transport er
ligeledes meget vigtig for de adspurgte aarhusianere.
Figur 26. Hvad er de vigtigste faciliteter ved valg af ny bolig? Procenter for vigtigt og meget vigtig.
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Figur 27. Vigtighed af Indkøbsmuligheder ved valg af ny bolig efter tilflytter/fastboende og alder.

Figur 28. Vigtighed af nærhed til arbejde ved valg af ny bolig efter alder.
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Det betyder ikke noget for vigtigheden af nærhed til arbejdet, om man er fastboende eller
tilflytter. Det betyder heller ikke noget, om man bor i centrum, indre eller ydre periferi for
vigtigheden af nærhed til arbejde. Det er mindst vigtigt for familier/singler uden børn.
Figur 29. Vigtighed af nærhed til familien ved valg af bolig både fastboende og tilflyttere efter alder.

Figur 30. Vigtigheden af offentlig transport ved valg af ny bolig efter antal børn i familien.

44

Nærhed til familien betyder mest for de 50+-årige, hvor over 40 % vurderer det vigtigt, eller
meget vigtigt, og det er næsten ens for fastboende og tilflyttere. Derimod er tilflyttere blandt
de unge og blandt de 30 til 49-årige dem, der finder nærhed til familien mindst vigtigt. Tilflyttere er jo mobile – de er flyttet – og mobilitet er svært at udføre, hvis man vil være tæt på familien, så det er nok en god forklaring på forskellen.
Jo flere børn, jo lavere er vigtighed af offentlig transport. Det må betyde, at de børnerige familier i højere grad er selvtransporterende i bil eller eventuelt cykel mm. Det er dog stadig 64 %
af familierne med tre børn eller mere, der finder offentlig transport vigtigt eller meget vigtigt.
Det er især svaret ”meget vigtigt”, der ændrer sig efter børn. 65 % af dem uden børn vurderer
det meget vigtigt, mod kun 24 % af familierne med tre eller flere børn.

Figur 31. Vigtigheden af offentlig transport ved valg af ny bolig efter alder.

Nærhed til parker og legepladser (figur 32), vurderes som vigtigt og meget vigtigt af alle grupper. De unge tilflyttere lægger dog mindst vægt på det, mens tilflyttere i aldersgruppen 30-49
år lægger mest vægt på området. Der er dog flere fastboende, der svarer meget vigtigt med
parker og legepladser i forhold til tilflytterne.
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Figur 32. Vigtigheden af børneinstitutioner og skoler ved valg af ny bolig både fastboende og tilflyttere

Figur 33. Vigtigheden af parker, grønne områder og legepladser, fastboende/tilflyttere samt alder.
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Figur 34. Vigtigheden af natur, skov og strand efter fastboende og tilflyttere samt alder.

De fastboende er mest optagede af natur, skov og strand, mens de unge tilflyttere er mere
optagede af det end de unge fastboende. Natur betyder dog meget for de fleste. Jo ældre, jo
større betydning af natur, skov og strand. I tallene kan vi se, at seniorerne over 60 år er særligt
optagede af dette område med over 80 % af de 60+-årige, der finder det vigtigt eller meget
vigtigt med natur osv.
De dybdeinterviewede i alderen 20 til 29 år lægger vægt på muligheden for offentlig transport, indkøb, fitness, og kun hvis de har børn er stisystemer i et trygt kvarter meget vigtige for
dem.
”Jeg kunne ikke nøjes med at der kun gik en bus en gang i timen. Det ville jeg simpelt hen ikke.
Det betyder også meget at jeg kan gå ud at handle. Jeg havde i hvert fald krav om, at der bare
skulle ligge en eller anden form for dagligvarebutik, jeg kunne gå til.”
(Kvinde 26, Viby).
Desuden lægger de vægt på at kunne være private i boligen dvs. helst ikke bo i stueetagen, så
alle kan se ind.
For gruppen mellem 30 og 49 år gælder det, når de er børnefamilier, at det vigtigste er, at
børnene vokser op i et godt og trygt kvarter. Derfor er skoler, kvarteret, og gode og sikre gå
og cykelstier altafgørende for deres valg af bolig. Dernæst kommer tæt på grønne områder og
supermarked i nærheden.
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De vil helst pendle under en time hver vej til arbejde. Selv om mange har 1 eller 2 biler vil de
gerne have god offentlig trafik.
De 50+ årige er meget optagede af kollektiv trafik i nærheden, indkøb, kulturtilbud og grønne
områder i nærheden. Det er en markant forskel, at seniorgruppen er den som er mest optaget
af nærhed til alle de kulturtilbud, som findes i Aarhus Kommune.
For seniorgruppen handler det meget om tryghed, især for de ældste. Derfor foretrækker
mange at bo tæt,lav bebyggelse og så centralt, at man ikke er nervøs for at færdes ude om
aftenen.
”Man må ikke bygge det i betonklodser og det er det, det bliver. Der er ingen hygge med i byen
så. Det kan ikke nytte noget man bare sætter, prøv at tage ud til Skejby og se det byggeri derude, synes du det er kønt? Jeg synes ved gud det er grimt, det er koldt og ved du hvad: Jeg vil
være rigtig bange, hvis jeg skulle hjem derudefra! Eller tage hjem inde fra byen af og derud. Det
er meget utrygt fordi der er jo ingenting vel. Her vil du jo, der vil være en opgang du lige kan
råbe. Der er altid et eller andet her. Problemet er, det er i orden man vil bygge sådan en by
derude, men prøv at få miljøet med! Det er ikke med, man bygger bare nogen klodser op! Det
holder ikke i 100 år, som det her det har holdt. Det beholder ikke miljøet, som det her har holdt.
Det er fejlen ved alle de ting, som gør at folk de flygter derfra igen!”
(Kvinde 73, Aarhus C - bosiddende på Langenæs).
Gruppering af de nuværende beboere i Aarhus Kommune (Clusternalyse)

En clusteranalyse er en gruppering af enhederne i en undersøgelse efter bestemte variable.
Enhederne i denne rapport er nuværende beboere i Aarhus Kommune i den første clusteranalyse og fraflyttere fra Aarhus Kommune til de omgivende kommuner indenfor de seneste 3 år.
Mens indbyggerne er rimeligt repræsentative for den aarhusianske befolkning (dog med den
enkelte tilføjelse, at der er for få ældre i undersøgelsen), er fraflytterne typisk yngre familier
med børn, der er rykket udenfor kommune for at finde en passende bolig eller af hensyn til
arbejdet. De er ikke repræsentative for fraflyttere fra Aarhus Kommune, da en del unge flytter
til København eller andre studiebyer i Danmark eller udlandet, og der også findes aarhusianerne, der flytter langt væk efter endt uddannelse. Gruppen er til gengæld meget repræsentativ
for det problem Aarhus har på flytteområdet – nemlig tabet af yngre familier til omegnskommunerne. Clusteranalyse af fraflytterne giver altså et præcist billede af netop denne gruppe.
I begge analyser er enhederne blevet grupperet efter de faciliteter, de lægger vægt på ved valg
af bolig. Det drejer sig om vigtigheden af nærhed til arbejde, nærhed til familie, indkøbsmuligheder, offentlig transport, stisystemer og cykelstier, børneinstitutioner og skole, natur og skov
samt strand, parker og grønne områder samt legepladser, sport og fitness, cafeer og restauranter, natteliv og barer, kulturinstitutioner og biografer, fælleskab med naboer og nærmiljø,
fælleshus – værksted – fest – samvær og vicevært/varmemester.
En clusteranalyse gennemføres ved først, via en clustermetode at undersøge det rimelige antal
grupper, enhederne kan deles op i, og derefter dele dem op med en anden metode, der ligger
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vægt på at samle enhederne omkring en fælles afstand til de øvrige enheder, på de målte variable. Det betyder, at dem, der lægger vægt på f.eks. skole, stisystemer mv. og indkøbsmuligheder kan komme i samme gruppe, eller at dem der finder natur, parker og kultur meget lidt
vigtigt kommer i samme gruppe. Resultaterne er i disse analyser syv forskellige grupper, hvoraf
nogle er noget mere forskellige fra hinanden end andre. Karakteristika på grupperne med hensyn til alder, køn og andre forhold er først målt efter opdelingen i grupper. Det er derfor en
yderligere kvalitet ved grupperinger, at de faktisk giver et meget godt indblik i forskellige aldersgruppers præferencer. 2 personer ud af i alt 1600 har ikke meningsfuldt kunne placeres –
en i hver analyse.
Men grupperne må ikke overfortolkes. Der vil være medlemmer af de enkelte grupper, der
ligger langt fra centrum i gruppen, og der vil være medlemmer, der ikke ville opleve sig selv
som gruppen er beskrevet. Det er en værktøj, der skal anvendes på det overordnede plan og
kan give rimelig indsigt i, hvad forskellige grupper foretrækker, og dermed være et godt grundlag for en mangfoldig by til aarhusianerne og for forståelse af, hvad man i Aarhus Kommune
skal tilbyde mulige fraflyttere for at få dem til at blive i byen.
Mens aarhusianerne er blevet spurgt om vigtigheden af faciliteter ved boligvalg fremover, er
fraflytterne direkte blevet spurgt om, hvad de valgte deres nuværende bolig ud fra i forhold til
faciliteterne i og omkring boligen.
Ud fra svarene på de femten spørgsmål om nærhed til bestemte faciliteter i byen, har vi gennemført en gruppering af aarhusianerne – en såkaldt clusteranalyse. Det har givet syv grupper
af beboere i byen, som kan gives følgende karakteristika:
Tabel 2. Clusteranalyse af nuværende beboere i Aarhus Kommune

1. Singlekvinder og par - ca. 19 % af befolkningen
Par og singler uden børn, 2 ud af 3 kvinder - herunder er der flere tilflyttere end gennemsnittet: De går efter de billige boliger, flere foretrækker en lejebolig end resten af befolkningen, aldersgennemsnit 35 år (25-45) og der er en del unge imellem, da 39 % er under
30 år i gruppen. De bor tættere på centrum end gennemsnittet af hele befolkningen. De
søger i langt højere grad lejlighed med altan end de øvrige aarhusianerne.
Vigtigst for gruppen er nærhed til arbejde, indkøbsmuligheder, offentlig transport, natur,
skov og strand samt vicevært/varmemester højt og højere end gennemsnittet, lægger
også mere vægt på cafeer og natteliv end gennemsnittet når de skal vælge bolig.
Børneinstitutioner og skoler har ingen betydning for dem, og de vægter nærhed til familien lavere end gennemsnittet. Det er gennemsnitlige på vigtigheden af stisystemer og
cykelstier, parker mv., fælleshus og fælleskab med naboer samt sport og fitness ved valg
af bolig.
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2. Den gode kernefamilie med flere børn i parcelhuset (parcelhusfamilien) ca. 19 %
Par udgør 90 % af denne gruppe. 2/3 af personerne i gruppen har børn, de bor mere i
forstæderne end hele befolkningen, de har i højere grad små børn og skolebørn. Der er
flest i gruppen med 2-3 børn. De foretrækker dyre boliger som deres næste bolig, mange
er til ejerbolig og den foretrukne bolig er villaen eller parcelhus. Aldersgennemsnit 35 år
(24-42). De yngste i gruppen er 24 år og fra 28 til 41 år udgør denne gruppe en noget
større andel af aldersgrupperne end gennemsnittet. Store boliger og mange værelser er
også deres præferencer.
Højeste vigtighed har børneinstitutioner og skoler, langt over gennemsnittet af aarhusianerne – et stykke over halvdelen finder dette meget vigtigt. Offentlig transport, stisystemer og cykelstier er også vigtigt for gruppen samt parker og legepladser. De scorer også
højt på natur, skov og strand samt sport og fitness.
Vicevært/varmemester er slet ikke vigtigt for gruppen, fælleshus, natteliv, cafeer rangerer også på mindre vigtigt/slet ikke vigtigt.

3. Single mænd og par (naturelskerne og natteravne) – ca. 12 %
2 ud af 3 er mænd, der er mange singler i gruppen, de fleste har ikke eller bor ikke sammen med børn. De bor tættere mod centrum end gennemsnittet og i dyrere boliger end
gennemsnittet. De foretrækker ejerbolig mere end gennemsnittet, men bor også i lejlighed med terrasse og på en gård, aldersgennemsnit 38 år. Gennemsnitsalderen er misvisende, de har flere end gennemsnittet i gruppen 23-28 år og også har flere i alderen 4054 år. Man kunne fristes til at beskrive dem som single mænd i 20erne og single mænd i
40erne samt nogle enkelte i par.
Vigtigst for gruppen er natur, skov og strand. Byens natteliv rangerer højere end gennemsnittet, og både for de unge som dem i 40erne. Så det er denne gruppe, der går mest
op i byens natteliv, barer mv ved valget af bolig.
Gruppen er tydeligst på, hvad der ikke er vigtigt: Børneinstitutioner og skoler, Fælleshus,
vicevært, offentlig transport, nærhed til familien, stisystemer og cykelstier. Gruppen vurderer også indkøb, kultur – bio, teater, biblioteker og museer, fællesskab med naboer og
parker under gennemsnittet i vigtighed.
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4. Senior kvinder eller seniorer i par eller singlemænd, (den tomme rede)
– ca. 14 % (udgør flere i befolkningen)
2 af 3 er kvinder, de fleste har ingen eller få voksne børn boende, de fortrækker en lejebolig i højere grad end gennemsnittet, men bor også i ejerbolig og andelsbolig. Langt de
fleste foretrækker ét plan (82 %), Og de har en overhyppighed i grupper, der vil foretrække en lejebolig og typen rækkehus som fremtidens bolig aldersgennemsnit 60 år (5085). Halvdelen er over 65 år og langt de fleste over 50 år
For denne gruppe er offentlig transport meget vigtigt, for over 75 % af gruppens medlemmer. Natur, skov og strand samt vicevært/varmemester prioriteres også som af høj
vigtighed. Rigtig mange områder vurderes som vigtige over det gennemsnitlige: det er
Indkøbsmuligheder, der rangerer meget højt, stisystemer, parker og grønne områder.
Derefter er fællesskab med naboer og kultur, bio, teater og museer vigtigt, samt fælleshus, værksted fest og samvær. Endelig ligger de højere end gennemsnittet på nærhed til
familien og vurderingen af vigtigheden af cafeer mv.
Ikke vigtigt er nærhed til arbejde, skoler og børneinstitutioner, natteliv, barer, gå i byen,
og sport og fitness. Det spiller en meget lille rolle ved valg af bolig.

5. Familie, fællesskab og noget for børnene med et naturtwist
– meget er vigtigt for gruppen – ca. 15 %
Mest børnefamilier (66 %) med små børn, singler med børn eller børneparate par. Der er
flere kvinder i gruppen end gennemsnittet, de søger jævne boligpriser og boliger til leje
mere end gennemsnittet. Leje og ejerbolig står 53/47 i gruppen, rækkehus foretrækkes
også, aldersgennemsnit 37 (30-47). De er overrepræsenteret fra midt i 20erne og op til
først i 40erne, men særligt i 30erne.
Højeste prioriteter for gruppen er skole og daginstitutioner og legepladser, parker og
grønne områder. Meget højt ligger også stisystemer og cykelstier sammen med vicevært/varmemester. På alle fire områder ligger gruppen på over eller næsten halvdelen,
der vurderer områderne meget vigtigt
De sætter også pris på indkøbsmuligheder og offentlig transport – igen omkring halvdelen, der siger meget vigtigt. Natur, skov og strand er også vigtigt. Nærhed til arbejde og til
familie, sport og fitness, og fællesskab med naboerne vurderes over gennemsnittet i vigtighed sammen med fælleshus og kulturtilbud.
De adskiller sig ikke på den negative side, hvor intet træder frem
I forhold til gennemsnittet.
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6. Par og singler – de yngre med højere indtægt (redebyggerne), - ca. 14%
Halvdelen i gruppen har små børn og børn i skolealderen boende hjemme. Langt de fleste bor i parforhold, men der er også flere kvinder end mænd i gruppen, så vi har par og
ca. 15 % singlekvinder i gruppen. Det er dyrere boliger og ejerbolig de søger i form af
villaer, parcelhuse og townhouses. De har en klar overrepræsentation af dem, der søger
en fremtidig bolig til mere end 3,5 mio. kr. Aldersgennemsnit 33 år (25-45), hvor de er
overrepræsenteret i aldersintervallet 25-38 i forhold til gennemsnittet. De bor tættere på
centrum end parcelhusfamilien i gennemsnit, de vil godt betale en del for boligen. De
søger store boliger, mange værelser.
Vigtigste for gruppen er skoler og daginstitutioner med næsten halvdelen på meget vigtigt. Derefter nærhed til arbejde og nærhed til familie, hvor de også er en del over gennemsnittet. På rigtigt mange områder er de som de fleste – hvor indkøbsmuligheder og
stisystemer og cykelstier har høj vigtighed, mens de ligger under gennemsnitlig vigtighed
på vicevært, fællesskab, fælleshus, natteliv og offentlig transport.

7 . Unge i 20erne, de nye i byen og vi klarer os selv – ca. 8 %
Billige boliger, få værelser, centrum af byen, nogle bor i værelser og lignende anden boligform. Den er denne gruppe, der har boet kort tid i byen og har flest tilflyttere i gruppen. Der er lidt flere mænd i gruppen end kvinder. Aldersgennemsnit 26 år (20-33) – over
halvdelen er under 25 år.
Nærhed til arbejde cafeer og natteliv og indkøb er vigtig for dem, billige boliger - lejebolig - flere plan er beskrivelse af dem.
De ligger under gennemsnittet på det meste, men off. transport rangerer dog højt. Det
meste har ikke den store betydning for dem, men læg mærke til, at de er de mest positive overfor natteliv, barer og cafeer.
På rigtig mange områder vurderer de det som ikke særligt vigtigt: Natur, Fælleshus, Fællesskab, skoler mv, kultur og parker, grønne områder vurderes lavt.
Er ikke repræsentativ for alle unge i kommunen, da de 20 til 29-årige udgør 22 % af befolkningen i Aarhus. Så vi skal huske de andre unge med andre præferencer.
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Hvor vil man flytte hen, hvis man skulle flytte?

Aarhusianerne elsker deres nærområde, og 60 % af dem vil allerhelst blive i det, hvis de skulle
flytte til ny bolig. 25 % ønsker at forlade nærområdet men blive i kommunen. Kun godt 10 %
ønsker at forlade kommunen, så Aarhus er meget populært bosted for egne borgere. Det er
ikke altid tilfældet i andre byer og kommuner.
Populariteten går igen i stort set for alle aldersgrupper, som det fremgår af nedenstående figur
39. Samtidigt er der ikke forskel på Aarhus popularitet om man er flyttet til kommunen indenfor de sidste 3 år eller har boet flere år her.
Figur 35. Hvor man ønsker at flytte hen, hvis man skulle flytte efter tilflyttere/fastboende og alder.

Populære og ikke populære steder at bo i Aarhus Kommune

Fra dybdeinterviewede i alle aldre fik vi et meget klart billede af, at nogle områder og kvarterer
i byen er meget eftertragtede.
De unge mellem 20 til 29 år siger, at de gerne vil bo i Aarhus C indenfor Ringgaden så længe de
er studerende og i den frie fase. Ellers vil de helst bo på Trøjborg, Højbjerg, Viby, Egå, Aabyhøj, Lystrup, Skødstrup mv. De nævner også steder udenfor kommunen.
De vil ikke bo i Brabrand, Aarhus V og Trige.
Mellemgruppen fra 30 til 49 år ønsker at bo i Risskov, Højbjerg, Malling, Beder, Mårslet, Egå,
Skæring og Studstrup.
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De vil ikke bo i Gellerup, Aarhus V, Hasselager og Næringen mv.
De 50+ årige vil helst bo bynært men uden at bo i centrum, derfor foretrækker de at bo Egå,
Risskov, Højbjerg, Kongsvang
De ønsker ikke at bo i Tilst, Skjoldhøj, Brabrand, hele Vestbyen og Frydenlund, som opfattes
som grimme og utrygge steder at bo. Nogle nævner også Holme og Viby som steder, de ikke vil
bo.
Kendskab og lyst til at flytte til Lisbjerg

57 % af alle adspurgte svarer, at de ikke har hørt om den nye bydel, og 42 % svarer ja til at de
har hørt om den nye bydel.
Der er markant flere tilflyttere end fastboende, som ikke har hørt om bydelen, og det er meget
naturligt, at borgere der har boet i længere tid i Aarhus Kommune har hørt om den nye bydel.
Figur 36. Om man har hørt om den nye bydel Lisbjerg.

Mange har ikke hørt om den nye bydel Lisbjerg og de fleste har umiddelbart ikke lyst til at flytte dertil. 80 % oplyser, at de ikke vil flytte dertil og kun 13 % siger ja til at have lyst til at flytte
dertil.
Når man ser på deres lyst til at flytte til Lisbjerg efter alder, er der dog en tendens til at de yngre er mere interesserede i bydelen end de ældre.
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Figur 37. Lyst til at flytte til Lisbjerg efter alder.

Vores dybdeinterviews af borgere i alle aldre bekræfter, at rigtig mange i alle aldre ikke rigtig
ved, hvad Lisbjerg er for noget og de, som kender Lisbjerg, kan ikke forstå, hvordan den lille
kedelige by skal blive et attraktivt kvarter og bydel forbundet via letbanen til Aarhus C.
Men flere er interesserede især fra 20 til 49 år, når de hører om letbanen og udtrykker, at hvis
det kun tager 15 minutter til C, så er det virkelig interessant. Afstanden i tid skal ikke være
større end de 3 til 5 kilometer, som mange foretrækker at have i bil eller på cykel.
En del yngre er meget interesserede i priserne på en fin bolig, og det kan helt klart lokke nogen
til Lisbjerg.
”Jamen, det skulle være billige byggegrunde eller bare et nyt hus der var til at betale! Og så
hvis letbanen den kommer, det er da også fint hvis den kommer derop.”
(Mand 25, Aarhus C).
Men der er generelt stor mangel på viden og skepsis i forhold til, hvad Lisbjerg kan tilbyde med
hensyn til kollektiv trafik, priser på boliger og gode faciliteter såsom skole mv. til børnefamilierne.
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Anbefalinger til Aarhus Kommune fra de dybdeinterviewede

De yngre 20 til 29-årige
De elsker Aarhus, men efterlyser:


Mangler at rejsekortet også kan anvendes i busserne i Aarhus!



Offentlig transport er alt for dyr!



Lejeboligerne i Aarhus Kommune er for dyre og svære at få fat i



Antallet af 2-3-værelses lejligheder i Aarhus dækker SLET ikke efterspørgslen!



Ventelisten er alt for lang i boligforeningerne



Lejligheder via privat udlejer virker ikke til at have noget prisloft: ublu priser!!



Ventetiden på kollegieværelse/lejlighed er for lang. (For lang venteliste)



For dyrt med institutioner til børnepasning! Meget billigere i nabokommuner



Elendige beboerparkeringsforhold i Musikhuskvarteret. Der er ikke nok pladser til alle
dem der bor, da alle pladser er taget om aftenen/sidst på eftermiddagen.

Mellemgruppen de 30 til 49-årige

De elsker Aarhus, og vil gerne blive i kommunen. Men efterlyser:


Mangler flere billige og tilgængelige lejeboliger. Alt for dyrt at leje via private udlejere.



Mangler kortere venteliste hos boligforeningerne. Ventelisten er håbløs!



Infrastrukturen halter: Trafikken på fx Viborgvej er helt umulig



Manglende koordinering af bybus og tog fra Mårslet, de går på samme tidspunkter



Mangler tværgående bus fra Egå/Skæring til Skejby. Det er umuligt at rejse ”på tværs”



Kæmpe mangel på vuggestuepladser



Mangler flere parkeringspladser



Lav billigere offentlig transport



Lav flere boldbaner og udendørs områder hvor unge kan mødes og fx spille basketball
og fodbold.
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Mangler en svømmehal mere i Aarhus, alt for små og trange svømmehaller: gerne flere
bassiner eller større stort bassin. Alt for lang venteliste til at gå til børnesvømning.



Kunne godt tænke sig at det var lovligt at fiske flere steder på havnen. Den bedste tyverisikring er, hvis der er masser af folk, der færdes på stedet.



Savner lidt mere spændende byliv på Frederiks Allé, hvor flere af butikkerne står tomme/er kedelige.



Mangler outdoor fitness i Tilst

De ældste på 50+


Infrastrukturen er et problem i Aarhus Kommune især på indfaldsvejene, i centrum,
havneområdet, men også ved Skæring.



Der mangler cykelstier og fortove ved Skæring! Kø, børn må køres i skole for kan ikke
cykle selv uden cykelsti. Der er slet ikke samme gode stistystem i Skæring som der er i
Egå.



Bybusser ind til centrum er for langsomme



Mangler tilgængelige lejeboliger til max 7000 kr. om måneden



Lav en mere spændende gågade. Den er dødkedelig, samme kedelige uinteressante
kædebutikker, ENS. Det ødelægger bymidten med kædebutikker. Søger: en oplevelse
ved at gå i byen. Kan meget bedre lide Jægergårdsgade og Frederiksbjerg og Latinerkvarteret. Hellere det end kedeligt bymiljø. Cityforeningen burde gøre noget for at gøre gågaden mere interessant: Træer, steder at sidde, udnytte pladsen, grønne områder
med mere beplantning.



Umuligt at finde P-plads i centrum. Kæmpe problem! DYRT! Gedemarked at lede efter
plads.



Lav pendlerpladser ligesom i Cambridge uden for byen med gratis shuttlebus ind. Gøre
byen attraktiv ved at spærre biltrafik i midtbyen. Gratis bycykler ind til midtbyen fra
shuttle-parkeringsplads.



Mangler spændende tilbud til børn: Et gratis sted, oplevelsesrigt, aktiviteter, kæmpe
naturlegeplads, vandplaskeri. Synes ikke der er tilbud nok, kun nogle der koster penge.
Lav fx på Godsbanen et sted med væltede træstammer med læring og aktivitet. Der
mangler et sted om vinteren a la ”Huset” som nu er lukket, som lå ved Voxhall på Vester Allé. Et oplevelsessted hvor børn kan bruge krop og fantasi. F. eks. et sted hvor de
kunne bygge sæbekassebiler og bruge kroppen til at få motion.
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Mangler spændende boliger i Aarhus, mere a la højhuse på havnen. Ny form for lejeboliger: fælles om at holde området: giver ejerskab.



Lave billigere pris og at man må selv indrette, som man vil fx lave 2 store rum i stedet
for 3 små osv. indret efter behov. Lave mere selv i boligen mod til gengæld at betale
en lavere husleje.



Byg tæt lavt byggeri og blandet.



Måger (og tidligere duer) er et stort problem i midtbyen fx i Ø-gaden. En plage pga.
larm og skræppen og meget aggressive, når de bygger rede/får unger.



Det kræver utrolig lang anciennitet, dvs. mindst 20-40 års anciennitet at få mulighed
for at få et rækkehus til leje i kommunen.



Mangler info om byen: kulturelt og kommunens planer. Har ikke hørt om ny bydel på
havnen fx og har svært ved at følge med.



Mangler turistinformation i Aarhus som tidligere lå ved Rådhuset! Svært for turister og
lokale at se hvad der sker. Hjemmesiden med det sker i Aarhus ikke opdateret. Beskæmmende at det er svært for lokale og turister at se, hvad der sker i byen.



Træls at lokalbussen er nedlagt nær Langenæskvarteret, de skal ikke nedlægge flere
ruter: ”hvad med os uden bil?”



Mangler motorvej til Billund lufthavn. De bør lukke Tirstrup lufthavn, det kan slet ikke
betale sig at tage hele vejen derud og vente og så flyve til KBH. Så er lyntoget på 2 timer og 45 min klart bedre!!



Byg ”café”-fælleshus ved siden af seniorboliger, hvor man har mulighed for at gå over
til fællesspisning og møde nye mennesker.



Der mangler fortove og supermarked ved Vintervejsområdet i Kalenderkvarteret i Aarhus V. Der er simpelt hen ikke noget lokalmiljø!



Vil gerne bo i et mere grønt miljø med fælles tagterrasse på taget med byhaver og felter man kunne dyrke hver for sig og fælles og møde og komme i snak med naboer.
Tænk det grønne rum i byen ind, når seniorboliger bygges.



Byg seniorboliger nær centrum, byliv, supermarked, busstoppested og byg dem med
altan og elevator! Seniorboliger bygget i kalenderkvarteret: Mange af dem kunne ikke lejes ud til seniorer, da de mangler alle disse parametre.



Savner langt bedre fremtidssikret byplanlægning og bedre infrastruktur i Aarhus. Aarhus halter på mange måde langt bagefter København der tænker fremtiden ind med
metro, gode S-togs forbindelser, ”den grønne kile cykelsti” osv.! Der mangler letbane
SÅ HURTIGT SOM MULIGT i Aarhus: hvorfor er de ikke gået i gang med den for længst?

58

Fraflyttere fra Aarhus de sidste 3 år
I dette afsnit vil vi sætte særligt fokus på fraflytterne i alderen 20 år og opefter fra Aarhus
Kommune de sidste 3 år, og årsagerne til, at de har valgt at bosætte sig i en anden kommune.
Endelig vil vi kontrollere for forskelle i alder, livsfase og den kommune, som man er flyttet til.
Derfor har vi inddelt fraflyttere i 3 aldersgrupper.
Vi har gennemført denne analyse dels via 800 telefoninterviews dels 24 personlige dybdeinterviews af fraflyttere i deres aktuelle bolig.
Vi har gennemført 8 dybdeinterviews i 3 aldersgrupper. Den første aldersgruppe er de 20 til
29-årige. Den næste aldersgruppe er de 30 til 49-årige og den sidste aldersgruppe er de
50+årige. Vi har dybdeinterviewet i Horsens, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Favrskov, Randers, og Odder Kommune.
Valg af boligform i den nye bolig

Når man ser på fraflytternes alder og boligform er det markant, at familiegruppen mellem 30
og 49 år er den gruppe, som primært har valgt en ejerbolig. Det gør over halvdelen af gruppen
på 50 år og opefter også. De yngste mellem 20 og 29 år bor mest til leje, lidt i andel men det er
dog stadig mere end 40 % der bor i ejerbolig.
Figur 38. Hvilken boligform bor de adspurgte i.

De dybdeinterviewede fra 20 til 29 år og de 30 til 49-årige kom oftest fra Aarhus C og den
indre periferi og enkelte længere væk fra. Samtidigt kom de fra en lejlighed og flyttede i et
hus. I seniorgruppen 50+ år var der dog flere, som kom mange forskellige steder fra i kommunen og som havde solgt et større parcelhus i forbindelse med flytning.
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Vi har kontrolleret for forskelle på boligformen afhængigt af hvilken kommune man er flyttet
til, i nedenstående figur 43. Her kan man konstatere, at langt de fleste er flyttet i en ejerbolig,
dog med undtagelse af folk, som er flyttet til Randers Kommune. Dernæst er det lejebolig og til
sidst andelsboligen, som de har valgt som boligform indenfor de sidste 3 år.
Figur 39. Boligform og bopælskommune.

Børn i husstanden har haft betydning for den boligform, som man valgt ved fraflytning. Det
betyder, at de fleste husstande med børn har valgt ejerboligen som boligform ved fraflytning.
Figur 40. Sammenhæng mellem børn og valg af boligform.

60

Årsager til at man er flyttet fra Aarhus Kommune

Når fraflyttere bliver spurgt om, at angive de vigtigste årsager til flytning, oplyser næsten 20 %
at ”mere bolig for pengene” har været den vigtigste årsag. 10 % oplyser, at parforhold/giftemål har været afgørende for flytningen.
En del svarer ligeledes ”nyt arbejde”, ”finde en passende bolig”, ”prisen for en bolig” mv.
Da figur 41 kan virke uoverskuelig, har vi i figur 42 samlet de vigtigste årsager under hovedårsager. På den måde bliver det meget tydeligt, at næsten halvdelen er flyttet på grund af boligforhold som ”mere bolig for penge” og ”prisen på boligen”. Dernæst flytter ca. en fjerdedel på
grund af private forhold og 13 % på grund af arbejde. Endelig opgiver 12 %, at omgivelserne
har været hovedårsagen til deres flytning.
Figur 41. Årsager til flytning indenfor de sidste 3 år.

Hovedårsagerne til flytning er således bolig forhold, private forhold, og arbejde.
Andet-kategorien dækker over 108 respondenter, der svarer meget forskellige ting. Herunder
er det muligt at kategorisere 75 af dem - men i kategorier der hver især ikke dækker over mere
end 1 %. Her er det vigtigste at man vil ud af byen, ønsker mere plads, er flyttet efter uddannelse eller at man mener, at Aarhus er for dyrt.
Vi har samlet årsagerne i figur 43 i hovedårsager som nedenfor, hvor det tydligt fremgår, at
den vigtigste årsag til flytning knytter sig til boligforhold.
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Figur 42. Kategorisering af vigtigste årsager.

Vi har desuden undersøgt om de vigtigste årsager er forskellige, afhængig af hvilken kommune,
man er flyttet til. Fraflytterne er flyttet til Skanderborg, Favrskov, Syd- og Norddjurs, Odder,
Horsens, Hedensted, Randers og Silkeborg. 5 Langt de fleste fraflyttere oplyser de samme vigtigste årsager uanset nuværende bopælskommune nemlig mere bolig for pengene, private
forhold og arbejde.
Figur 43. Andre vigtige årsager til flytning.

Næsten halvdelen af de adspurgte (47,2 %) svarer, at der ikke er andre årsager end de, som de
oprindeligt har opgivet.
5

Disse analyser fremsendes i særskilt dokument til rapporten.
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Resten af de adspurgte peger igen på mere bolig for pengene, naturen, familie/bedsteforældre
som andre årsager til fraflytning fra Aarhus Kommune.
Resultaterne bekræfter tidligere undersøgelser for Skanderborg og Herning Kommune, som
dokumenterer, at flere årsager er i spil ved valg af bolig og bopæl. Dog at boligen, arbejde,
private forhold og familie/bedsteforældre er i spil, når den nye bopæl skal vælges.

De dybdeinterviewede i alderen 20 til 29 år oplyser, at hovedårsagerne har været flytning i
parforhold, tættere på jobbet og familien samt at boliger, både eje- og lejeboliger, var for dyre
i Aarhus for dem.
”Priserne på boliger i kommunen gjorde, at vi kun kunne vælge at bosætte os steder, som jeg
ikke har lyst til at stifte familie. Havde jeg haft ½ million mere, boede vi i Stavtrup.”
(Kvinde 29, Odder.
”Hvis vi kunne have fået noget tilsvarende til samme pris, så var vi blevet, ingen tvivl om det.
Men da vi begyndte at søge bare en lille smule ud af Aarhus fandt vi ud af at man kunne få det,
man var nødt til at skyde en hvid pil efter i Aarhus.”
(Kvinde 29, Skanderborg).
For de 30 til 49-årige er hovedårsagen enkel, nemlig at de simpelthen kunne få mere bolig for
pengene i omegnskommunerne. Mange ville helst blive boende i Aarhus Kommune, men huspriserne og de muligheder, som var til stede for lavere priser, betød at de flyttede fra kommunen.
”Det var primært huspriserne, altså jeg ville faktisk rigtig gerne bo inde i Aarhus og vi var begge
to glade for det der område tæt på stadion og skoven og relativt tæt på strand og sådan noget.
Men vi kunne godt se at i det kvarter vi boede, skulle vi jo give måske halvanden million oveni
det et hus det ville koste her og det havde vi ikke råd til! Jeg vil tro ja i hvert fald 3,5 måske 4
millioner vil jeg skyde på og vi gav lige over 2 for det her. Så vi var godt klar over at vi skulle
ligesom søge nogle yderområder fordi vi gerne ville have et forholdsvist stort hus, da vi har
mange børn.”
(Mand 34, Hadsten).
Mange oplyser, at de har valgt at flytte for børnenes skyld dvs. trygt kvarter, gode dagsinstitutioner og skole, eget værelse samt have og rum i boligen og uden for den.
I den forbindelse er der flere som nævner, at prisen for børnepasning er alt for høj i Aarhus
samt at forholdene er ringere i Aarhus end andre steder, de er flyttet til. Specifikt nævnes
timemodellen, som en yderst stressende løsning, idet mange af økonomiske årsager kan være
nødt til at vælge den, men samtidigt have svært ved at nå det i det travle hverdagsliv med arbejde og flere små børn.
Endelig er der flere, som peger på trafikken på indfaldsveje som medvirkende årsag samt problemer med at finde parkeringspladser.
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Gruppen over 50 år er kendetegnet ved flere forskellige årsager end de yngre. De nævner
skilsmisse, ny partner, flugt fra området Hasle, som de efterhånden oplevede som et utrygt og
belastet kvarter med høj kriminalitet, støj og lugt af pis i midtbyen, mindre og nemmere bolig
samt tættere på familien, som årsager til flytning.
Mange fraflyttere er flyttet til mindre og mere vedligeholdelsesfri boliger, og fået betydeligt
mere og bedre bolig for færre penge udenfor Aarhus Kommune.

Hvilken boligtype søgte man efter ved flytning fra Aarhus Kommune?

Vi har spurgt om hvilke boligtyper, man søgte ved fraflytning og som det fremgår af figur 47,
søgte de fleste en villa enten med stor eller lille have. Der var dog også en del, som søgte lejlighed med altan eller terrasse. Endelig søgte en del også rækkehus med terrasse og en lille
have 6.
Villaen er stadig et hit blandt fraflytterne, men ikke kun. Også lejlighed og rækkehus er noget,
som fraflytterne har ønsket som bolig, da de forlod Aarhus Kommune.
Figur 44. Hvilken type af bolig søgte du ved flytning fra Aarhus.

Vi har set på, om den nuværende bopælskommune har haft betydning for den boligtype, som
den enkelte søgte ved fraflytningen fra Aarhus. Fraflytterne i langt de fleste kommuner har
søgt villaen/parcelhuset, dernæst lejligheden og endelig en del efter rækkehuse. Dog adskiller
fraflytterne til Skanderborg Kommune sig ved, at en del ønsker et rækkehus mens fraflytterne
til Randers primært har søgt en lejlighed som boligtype.

6

Der kan afgives flere svar, derfor kan samme person have svaret lejlighed med altan og lejlighed med
terrasse.
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Når man ser på den boligtype, som fraflytterne efter alder var på udkig efter, er det tydeligt at
især de yngste mellem 20 og 29 år søgte lejlighed med enten terrasse eller altan.
Derimod er villaen/parcelhuset med stor eller lille have det store ønske, og det de 30 til 40årige søgte - som typisk er mennesker i familiefasen.
De 50+årige søgte både lejligheder og villaer i forbindelse med flytning fra Aarhus Kommune.
Der er også store variationer fra 50 år og opefter i behov og livsfase, så det er ikke så mærkeligt at det er en mere blandet søgning, de har haft.
Der er dog også en mindre efterspørgsel efter rækkehuse og landejendomme på tværs af aldersgrupper.
Figur 45. Hvilken type af bolig søgte du efter opdelt efter alder?

Blandt de dybdeinterviewede er villaen/familieboligen det, man typisk søger efter i alderen
20 til 49 år, som den bolig, man gerne vil flytte ind i. Nogle har børn eller børn på vej og andre
er klar til at danne familie med jobs og hus på plads. Her er det meget livsfasen på vej ind i eller i – familiefasen som gør, at man ønsker et parcelhus som rammen om det gode familieliv.
Mange har brugt megen tid og energi på at lede efter den bedst mulige bolig og bopæl for dem
selv og eventuelle børn. Mange ledte efter en indflytningsklar bolig, håndværkertilbuddet afskrækker de fleste.
”Vi ville også gerne have et hus hvor vi ikke næste år skulle ud og gøre de store investeringer. Vi
ville gerne et sted hen, hvor tingene var ok. Vi er ikke de store gør-det-selv folk, så vi ville skulle
have hjælp, så det var jo en del vi skulle regne ind i prisen, hvis vi skulle finde noget, der kræve-
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de det.”
(Mand 38, Søften).
Mange ville helst være blevet i Aarhus Kommune, men opgav simpelthen, fordi pengene ikke
rakte til den bolig og standard som de efterspurgte.
”Det var for vores børns skyld og så for pengepungens skyld. Vi ville Aller, allerhelst være blevet
inde i Aarhus! Fordi det simpelt hen er den mest fantastiske by vi har boet i, og vi tager gladeligt derind og går en strøgtur. For det har været vores hjemby i mere end 10 år, det kan jeg ikke
komme udenom, men jeg må også bare sige jeg gider ikke leve på en sten for at bo inde i Aarhus! Og det er simpelt hen så ærgerligt, men huspriserne de er bare ikke med os, til to almindelige lønninger!”
(Kvinde 36, Skanderborg).
Nogle blandt de 20 til 29-årige søgte dog også efter lejlighed og rækkehus, men ofte som en
mellemstation før den endelige bolig.
50+ gruppen adskiller sig på flere måder. Flere i gruppen vidste helt præcist hvad de ville have, men endte i andre boligtyper. For eksempel helst en vedligeholdelsesfri et-plansvilla, og
endte i byhus i 3 etager. En kvinde søgte en lejlighed, men endte med rækkehus i 2 etager.
Samtidigt har de ledt efter mange forskellige boligtyper.
Der er også større forskel i processen i denne gruppe. Nogle har hurtigt truffet beslutningen,
medens andre ligner de yngre med en proces på over 2 til 3 år, før det endelige boligvalg er
truffet.
De ønsker ikke en decideret seniorbolig. Flere nævner, at de ikke ønsker at flytte i seniorbolig
eller på plejehjem. De vil hellere klare sig i egen bolig sammen med deres partner. Især informanterne i 60’erne har gjort flere tiltag i boligen, plus valgt bolig med henblik på en velegnet
bolig til alderdommen, hvor de kan nyde deres otium. De har derfor valgt en bolig med en meget lille overkommelig have og har sørget for at købe et hus, der er ny renoveret, så det ikke
trænger til nogen kærlig hånd de næste mange år.
Flere er gået endnu længere og har fået lavet huset om med brede døre, ingen trapper og ingen dørtrin, så boligen er handicapvenlig, og man kan blive boende i den, hvis en af ægtefællerne skulle gå hen og ende med at sidde i kørestol en gang i fremtiden. De har således valgt
eller skabt en seniorsikret bolig, de har mulighed for at blive i mange år, hvis de f.eks. skulle
blive dårligt gående eller lignende.

Miljø, klima og energi

For ca. 25 % har overvejelser om energi, klima og miljø haft betydning for deres valg af bolig.
Dog har disse overvejelser ingen betydning for over halvdelen og mindre betydning for ca. 20
% af de adspurgte.
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Det fremgår af figur 49, at klima, energi og miljø har lidt større betydning, hvis man ejer sin
bolig. Dog er der stadigvæk rigtig mange, som ikke er optaget af dette område, når de vælger
ny bolig.
Figur 46. Klima, energi og miljø og boligform.

De dybdeinterviewede fraflyttere er på tværs af alder mest optaget af dette område som et
økonomisk anliggende i form af energiudgifter. Det er ikke samfundet og verdens problemer,
der er i fokus i forbindelse med køb/leje af bolig, men de udgifter, som man selv får på dette
område.
”Vi strøg de huse som havde en dårlig energimærkning, ellers skulle det i hvert fald være indregnet i budgettet at man kunne skifte vinduerne ud og man kunne efterisolere og så videre.”
(Kvinde 29, Skanderborg).
Overvejelser om bolig i andre kommuner end den nuværende?

En hel del fraflyttere, faktisk 56 %, overvejede ikke bolig i andre kommuner. Dog ved vi fra flere
undersøgelser, at til- og fraflyttere ikke er optagne af viden om hvilken kommune, de søger
bolig i, men af boligen, bosted, og/eller den by, som boligen er beliggende i.
23 % har set på bolig i Aarhus Kommune. dvs. af de, som har bosat sig i en anden kommune,
har en del set på bolig også i Aarhus Kommune. Dernæst havde 11 % set på bolig i Skanderborg, Favrskov, Silkeborg, Syddjurs, Horsens, Odder og Randers.
Det dokumenterer, at de som har set på bolig i flere kommuner, også har overvejet at bosætte
sig i Aarhus Kommune.
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Figur 47. Overvejelser om bolig i andre kommuner. Procent.

Der er en tendens til boligsøgning indenfor et bestemt geografisk område. Fraflyttere til Norddjurs overvejede primært Syddjurs, Favrskov og Randers. Fraflyttere til Favrskov har set på
bolig i Aarhus- og Skanderborg Kommune.
De dybdeinterviewede giver et lidt andet billede, da rigtig mange på tværs af alder har set på
hus eller lejlighed i flere kommuner, byer eller områder. De er typisk startet i Aarhus Kommune og har så trukket sig ud af byen i en retning: nord, syd eller vest, som var bedst i forhold til
arbejde og familie i randen af byen.
En del yngre har kun søgt på bolig i Aarhus på nettet, efter de har fået klarhed over, hvor mange penge de havde til boligkøb. Flere har set på bolig i Aarhus, men har været chokeret over
den boligstandard for pengene, som Aarhus kan tilbyde i sammenligning med andre kommuner.
Flere nævner, at hvis de alligevel skulle langt udenfor byen/centrum, dvs. mere end 4-5 kilometer, så kunne de lige så godt flytte til andre kommuner.
Flere udtrykker direkte modstand især mod Vestbyen Hasle, og Brabrand lig Gellerup. De
synes Lystrup og Tilst er forholdsvis dyre steder.
”Jeg ville ikke flytte til Hasle, Brabrand og Tilst – Vennepar i Hasle, hvor naboer hele tiden har
indbrud. Jeg arbejder ved siden af Bazar Vest – det er ikke et rart kvarter at færdes i, slet ikke et
som man har lyst til at have børn i.”
(Mand 29, Hadsten.)
Derimod ville mange fra 20 til 49 år gerne have bosat sig i Højbjerg, Risskov og Aabyhøj, men
måtte opgive på grund af priserne i disse eftertragtede kvarterer.
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Figur 48. Set på bolig i hvilke andre kommuner.

Når man ser på nuværende bopælskommune i figur 49, er det typisk fraflyttere, som nu bor i
Odder, Favrskov og Skanderborg, som også har set på bolig i Aarhus Kommune. Disse kommuner er omegnskommuner til Aarhus, og vi ved fra vores analyse af tilflyttere til Skanderborg, at
mange har set på bolig både i Aarhus og Skanderborg.
Umiddelbart er det disse tre kommuner, som Aarhus er i direkte konkurrence med, når det gælder om at fastholde borgere i kommunen. Der ligger et potentiale til fastholdelse af mindst 30
% af fraflytterne til disse kommuner
Fraflyttere til Syddjurs og Randers overvejede for en stor dels vedkommende slet ikke bolig i
andre kommuner.
De fleste blandt de 20 og 29-årige samt de 30 til 49-årige kiggede meget bredt efter en bolig,
som passede til de krav, man havde til størrelse, pris og beliggenhed. Det fremgår af figur 49
nedenfor. Dog er der også flere i gruppen, som var på udkig efter en bestemt type bolig eller
som fra starten vidste hvilke typer bolig de søgte.
Segmentet de 50+ vidste fra starten, hvilken type af bolig de søgte. Interessant nok er det netop denne gruppe, som i dybdeinterviewsene fortæller, at de købte eller lejede en anden boligtype end de oprindeligt havde forestillet sig.
Prisen på boligen og prisens betydning for fraflytning

Blandt fraflytterne er det tydeligt, at boligomkostningerne for en stor gruppe af de 20 til 29årige ligger mellem 4.000 og 8.000 kr. om måneden. Det samme gør sig endog mere markant
gældende i seniorgruppen 50+.
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.
Figur 49. Boligsøgning efter alder.

Boligudgifterne for de 30 til 49-årige er typisk højere pr. måned og ligger for godt 30 % mellem
6.000 og 9.999 kr. samtidig med at en betydeligt større del end i de andre aldersgrupper, har
en månedlig udgift på 10.000 og opefter. Det er således den dyre boligfase, vi har her.
Figur 50. Hvad koster den aktuelle bolig om måneden?
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Bemærk at en fjerdedel, på tværs af alder, ikke kender prisen på boligen eller højst sandsynligt
ikke vil oplyse den.
Som det fremgår, havde prisen på boligen meget stor betydning for valg af boligen blandt langt
de fleste tilflyttere.
Figur 51. Hvilken rolle spillede prisen/huslejen for valg af bolig.

De dybdeinterviewede bekræfter på tværs af alder, at prisen kombineret med boligens standard, beliggenhed mv. havde været afgørende for deres valg af netop den bolig, som de bor i.
Hvilke faciliteter har været vigtige ved valg af boligen

Vi har spurgt fraflytterne om en lang række af faciliteter og deres vigtighed i forbindelse med
valg af boligen. Formålet er at identificere, hvad fraflytterne lægger vægt på udover boligen
ved valg af bopæl.
De vigtigste faciliteter for fraflytterne ved valg af bolig har været natur, skov, strand, indkøbsmuligheder, infrastruktur, børneinstitutioner og skoler samt offentlig transport. Især
seniorgruppen er optaget af natur, skov og strand og de 30 til 49-årige er meget optaget af
skoler og dagsinstitutioner. De yngste er meget optaget af, at der er indkøbsmuligheder ved
valg af bolig. Det er de 30-49-årige også og i samme omfang som de yngre.
Dernæst er faciliteter som park og grønne områder, stisystemer og cykelstier, nærhed til arbejde, nærhed til familie og fællesskab med naboer vigtige. Især de 30 til 49-årige har været
optaget af parker og grønne områder, stisystemer og cykelstier samt nærhed til arbejdspladsen.
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Figur 52. Hvilke faciliteter har været vigtige ved valg af bolig? (de 5 vigtigste)

De yngste er optaget af nærhed til arbejdspladsen og nærhed til familien.
For de 50+årige har især nærhed til familien og fælleskabet med naboer været vigtige ved valg
af bolig. For nogen, især de yngre, er nærheden til arbejde dog også relevant ved valg af bolig.
De dybdeinterviewede i alderen 20 til 29 år har fortalt, at de lagde vægt på, at boligen var i ok
stand. Ikke mindst, at deres boligen lå et sted med nærhed til både god infrastruktur og offentlig transport var afgørende, da flere pendlede til og fra arbejde. Mange har 1 til 2 biler,
men vægter muligheden for offentlig transport højt.
”Det skal ikke være et sted hvor man holder i kø i en million milliard år for at komme til motorvejen. Den ligger meget tæt på her, men det mærker man overhovedet ikke. Det er enormt
attraktivt.” (Kvinde 29, Skanderborg).
De 30 årige er meget optagede af omgivelserne for børnene, dvs. gode institutioner og skoler,
stisystem og cykelstier samt hurtig transport til og fra Aarhus, da mange arbejder i Aarhus
Kommune.
”Jeg er vokset op med skov og sø i nærheden, vi har cyklet meget og sejlet meget i kano og det
var noget jeg gerne ville tilbyde mine børn det samme når den tid kommer.” (Kvinde 31, Ry).

72

Nogle søger et nærværende lokalmiljø og mange ønsker at bo i nærheden af andre med mindre børn. Flere har kørt rundt i byen eller kvarteret for at sikre sig, at der var andre børnefamilier i området.
”Der måtte gerne være legekammerater i kvarteret, det skulle ikke være sådan et kun sølvbryllupskvarter.”
(Kvinde 44, Hadsten)
”Altså jeg synes lejligheder, de er ekstremt dyre i Aarhus Kommune set ud fra hvad du egentlig
får for pengene! (..) Altså du får jo mere for pengene her synes jeg. Det er en fed beliggenhed
f.eks. fordi jeg bor her, men også at du har skolen lige i nærheden og der er faciliteter til børnene altså aktiviteter til dem, der er både svømning og jeg ved ikke hvad der ikke er i byen, ik. Der
er Brugs og indkøb, både det ene og andet, ik. (..) Så det har fordelene synes jeg, fordi du bor
uden for Aarhus og udenfor Skanderborg men alligevel ikke særligt langt væk. (Kvinde 42, Hørning).
Hvis de er flyttet på landet, har de sikret sig højst 1 til 2 kilometer til nærmeste busstop for
f.eks. gymnasiebørnene.
Figur 53. Hvilke faciliteter har været vigtige ved valg af bolig? (de 5 næst vigtigste)

De 50+-årige fortæller, at især adgangen til offentlig transport er vigtigt for dem stigende med
alderen. Det betyder også, at børn og børnebørn kan komme på besøg.
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Mange på 50+ har valgt boliger nær familie og arbejde, som er indflytningsklare og nemme at
gå til. De fleste vil gerne have en have eller et udeareal, som er privat og ikke for stort. Mange
er også optaget af, at de bor i et sikkert og trygt kvarter, når de færdes ude.
De er mere end de øvrige optagede af nærheden til by, kultur, café mv., og mange ønsker ikke
længere at bo i de store parcelhuskvarterer uden bymidte og center.

Faciliteter som ikke har været vigtige ved valg af bolig

Faciliteterne i figur 54 var de mindst vigtige i forbindelse med valg af bolig.På den baggrund
kan vi konstatere, at sport og fitness, kultur og biografer, vicevært, fælleshus, cafeer, restauranter, natteliv og barer ikke har haft stor betydning for valg af boligen. Det betyder ikke, at
disse ting ikke har betydning for tilflytteren, men det er bare ikke noget, de har lagt vægt på,
da de skulle vælge bolig.
Figur 54. Hvilke faciliteter var ikke vigtige ved valg af bolig?

Vil du anbefale dit nye bosted?

Uanset fraflytternes nye bopæl og kommune er langt den største gruppe meget tilfredse og vil
gerne anbefale byen, kvarteret og det område, som de er flyttet til indenfor de sidste 3 år.
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Figur 55. Vil du anbefale dit nye bosted?

Anbefalinger til Aarhus Kommune fra de dybdeinterviewede efter alder!

De 20 til 29-årige fraflyttere







Bedre og billigere lejligheder. De nuværende lejelejligheder i Aarhus er for dyre og
mange i for dårlig stand i forhold til prisen – vil max give 7000 kr. i leje pr måned!
Det er for svært at få fat i en lejebolig, der er til at betale i Aarhus.
Trafikken. F.eks. fra Risskov til Skejby er det helt umuligt at tage en bus – de tværgående forbindelser er helt umulige.
Elendigt med de nye trafikplaner.
Byforny de ”dårlige” kvarterer, så de bliver mere attraktive at bo i.
For dyrt og besværlig at parkere i Aarhus. For få p-pladser.

De 30 til 49-årige fraflyttere





Byg flere rækkehuse og begynderboliger, der er til at betale for børnefamilier med
almindelig indtægt.
Byg flere billige boliger generelt, dvs. max 6000-7000 i leje pr måned (fx på Godsbanen
og Ceres grunden).
Sæt prisen ned på lejelejligheder.
Aarhus er for afspærret trafikalt: Mareridt at finde p-plads!
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Foran på ventelisten til lejebolig, hvis man har fast arbejde i Aarhus Kommune (ligesom ordning i Skanderborg Kommune).
Offentlig transport er for dyr. Gør det billigere: Økonomisk gulerod ved ikke at tage bilen.
For få p-pladser i centrum.
Gør børnepasning bedre og billigere. Det er vanvittig dyrt i Aarhus, og der er for mange børn på et for lille areal, med for få pædagoger om hvert barn.
Stressende, at der er sat ugentligt timetal på pasningsordninger i vuggestuer i Aarhus.
Midtbyen er meget beskidt. Det flyder med affald + møbler osv. til storskrald, som folk
har sat ned på gaden uden at bestille afhentning af det. De skilter ikke godt nok med
storskraldsordninger: Sæt skilte op i gadebilledet med det. Lav public service med søjler med hvordan man får gamle møbler osv. afhentet.
Problemer med infrastruktur i Aarhus: Alt for tæt trafik på indfaldsveje i myldretiden!
Træls at det var umuligt at få beboerparkeringslicens i Zone 0 i latinerkvarteret. Kæmpe problem at parkere og meget dyrt at leje en p-plads pr. måned (1800 kr. i deres
baggård).
Mangler bedre legepladser/ aktivitetshal til børn i centrum.
Reducér trafikken i midtbyen. Sørg fx for at lastbiler skal levere varer om aftenen.
Lav f.eks. en samkørsels parkeringsplads ved Lisbjerg. Stille bilen og tage letbanen ind.

De 50+ årige fraflyttere















Flere gode lejligheder til fornuftige priser
Holde byen ren: Midtbyen er snusket og beskidt med lugt af tis, affald der flyder og
glasskår. Investér fx i flere skraldespande.
Bygge flere rækkehuse der er til at betale fx på havnen (nok utopisk).
Prisniveauet for en lejlighed eller et rækkehus bør ligge omkring 6000-8000 kr. i leje
max.
For dyrt at parkere i centrum og for få P-pladser
Gøre noget ved ghettoproblemet i Aarhus V. Integrér beboerne bedre ved at sprede
dem ud i flere bydele, hjælp børn/unge med at få et fritidsjob, og få de voksne ud af
ledigheden. Undgå lappeløsninger - noget drastisk skal gøres nu!
Kollektiv transport er alt for dyr.
De bør gøre bussen i Aarhus gratis for at give incitament til at lade bilen stå, og dermed skabe mindre trafikkaos og kø i centrum og på hovedvejene - fx Randersvej og Viborgvej.
Få bilerne væk fra centrum, ved at bygge store p-huse uden for byen.
Infrastrukturen i Aarhus er et problem! De bør udvide Randersvej, Silkeborgvej og Viborgvej. Ofte kø og trafikkaos.
Lad være med at bygge flere sammenklumpede beton boligblokke, de er en skændsel
at se på, og det bliver til ghettoer!
Byg i stedet ud af byen og byg små huse/rækkehuse med egen have.
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Gruppering af fraflytterne efter præferencer(Clusteranalyse)

En clusteranalyse er en gruppering af enhederne i en undersøgelse efter bestemte variable.
Enhederne i denne rapport er nuværende beboere i Aarhus Kommune i den første clusteranalyse og fraflyttere fra Aarhus Kommune til de omgivende kommuner indenfor de seneste 3 år.
Mens indbyggere er rimeligt repræsentative for den aarhusianske befolkning (dog med den
enkelte tilføjelse, at der er for få ældre i undersøgelsen), er fraflytterne typisk yngre familier
med børn, der er rykket udenfor kommune for at finde en passende bolig eller af hensyn til
arbejdet. De er ikke repræsentative for fraflyttere fra Aarhus Kommune, da en del unge flytter
til København eller andre studiebyer i Danmark eller udlandet, og der også findes aarhusianerne, der flytter langt væk efter endt uddannelse. Gruppen er til gengæld meget repræsentativ
for det problem, Aarhus har på flytteområdet – nemlig tabet af yngre familier til omegnskommunerne. Så clusteranalyse af fraflytterne giver et præcist billede af netop denne gruppe.
I begge analyser er enhederne blevet grupperet efter de faciliteter, de lægger vægt på ved valg
af bolig. Det drejer sig om vigtigheden af nærhed til arbejde, nærhed til familie, indkøbsmuligheder, offentlig transport, stisystemer og cykelstier, børneinstitutioner og skole, natur & skov
& strand, parker & grønne områder og legepladser, sport og fitness, cafeer og restauranter,
natteliv & barer, kulturinstitutioner og biografer, fælleskab med naboer og nærmiljø, fælleshus
– værksted – fest – samvær, vicevært/varmemester.
En clusteranalyse gennemføres ved først via en clustermetode at undersøge det rimelige antal
grupper, enheder kan deles op i, og derefter dele dem op med en anden metode, der ligger
vægt på af samle enhederne omkring en fælles afstand til de øvrige enheder på de målte variable. Det betyder, at dem, der lægger vægt på f.eks. skole, stisystemer mv og indkøbsmuligheder kan komme i samme gruppe, eller at dem der finder natur, parker og kultur meget lidt
vigtigt kommer i samme gruppe. Resultater er i disse analyser syv forskellige grupper, hvoraf
nogle er noget mere forskellige fra hinanden end andre. Karakteristika på grupperne med hensyn til alder, køn og andre forhold er først målt efter opdelingen i grupper. Det er derfor en
yderligere kvalitet ved grupperinger, at de faktisk giver et meget godt indblik i forskellige aldersgruppers præferencer. 2 personer ud af i alt 1600 har ikke meningsfuldt kunne placeres –
en i hver analyse.
Men grupperne må ikke overfortolkes. Der vil være medlemmer af de enkelte grupper, der
ligger langt fra centrum i gruppen, og der vil være mennesker, der ikke ville opleve sig selv som
gruppen er beskrevet. Det er et værktøj, der skal anvendes på det overordnede plan og kan
give rimelig indsigt i, hvad forskellige grupper foretrækker, og dermed være et godt grundlag
for en mangfoldig by til aarhusianerne og for forståelse af, hvad man i Aarhus Kommune skal
tilbyde mulige fraflyttere for at få dem til at blive i byen.
Mens aarhusianerne er blevet spurgt om vigtigheden af faciliteter ved boligvalg fremover, er
fraflytterne direkte blevet spurgt om, hvad de valgte deres nuværende bolig ud fra i forhold til
faciliteterne i og omkring boligen. Yngre børnefamilier består begge køn
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Tabel 3. Clusteranalyse af fraflytterne fra Aarhus Kommune til omegnskommunerne (flyttet 2010medio 2014)

1. Senior fraflyttere, den tomme rede i naturen, ca. 9 %
Næsten halvdelen er single, de søger gerne billige boliger
på 4-8000 kr. pr. måned netto. Det er 50+ og seniorer både som par og singler,
gennemsnitsalderen er 51 år (40-65) og de har typisk ikke børn hjemme.
Flere er flyttet til Syddjurs, Odder og Randers end gennemsnittet
Aller vigtigst i boligvalget har været natur, skov og strand (over 50 % siger af meget vigtigt
om natur, skov og strand). Temmelig vigtig er også stisystemer, cykelstier og indkøbsmuligheder samt infrastruktur i form af veje, tog og bus. Offentlig transport er lige så vigtigt som
infrastruktur. Det vægter også med fællesskab med naboer mv. kultur, bio teater og sport og
fitness samt cafeer og restauranter lægger de også vægt på. Flere betragter en vicevært som
vigtigt end gennemsnittet.
Nærhed til familier ligger på sammen niveau som andre.
De betragter slet ikke børneinstitutioner og skoler som vigtige, og heller ikke nærhed til arbejde. Der afviger de fra gennemsnittet og lægger meget mindre vægt på disse områder.

2 Yngre børnefamilier, Prisbevidste Redebyggere
- ca. 37 % og udgør 60 % af børnefamilierne
Er den største gruppering af fraflytterne og udgør 37 %. De fleste af dem har mindre børn og
børn i skolealderen.Der er omtrent lige mange mænd og kvinder, gennemsnitsalder på 34 år
(28-38 år). Betaler noget mere end gennemsnittet og omkring 8-15.000 kr. pr. måned i husleje. Flere er flyttet til Favrskov end gennemsnittet. Prisen har stor eller afgørende betydning
ved flytningen.
Børneinstitutioner og skoler var det allervigtigste for dem i deres flytning, med mere end
60 %, der vurderer det meget vigtigt. Derefter kom indkøbsmuligheder, infrastruktur, nærhed til arbejde, stisystemer og cykelstier, off. transport og sport mv. familien, natur, skov og
strand samt fællesskab med naboer og nærmiljø var også vigtigt, men på niveau med gennemsnittet.
De lagde ikke vægt på cafeer, natteliv og kultur
Halvdelen kiggede bredt på boliger, da de fandt deres nye bolig.
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3. Midt i livet og præget af naturen, ca. 14 %
Par og singler, lidt flere mænd end kvinder enkelte har børn, aldersgennemsnit 47 år (35-55),
husleje ligger typisk under 8.000 kr., og gerne under 6.000 kr. pr. måned.
Natur skov og strand har været det vigtigste i deres flytning, mens mange af de øvrige faktorer er på sammen niveau som gennemsnittet. Indkøbsmuligheder er vurderet vigtigt, som for
alle andre.
De vurderer vigtigheden ved flytningen af nærhed til arbejde, cafeer, natteliv, kultur, offentlig transport, børneinstitutioner og skoler, parker mv, fælleshus, vicevært og infrastruktur
under gennemsnittet. På mange måder er gruppen typisk i form af alle de områder, de ikke
finder vigtige ved flytning.
Flere er flyttet til Horsens og Norddjurs, færre til Skanderborg og Randers end de øvrige
grupper. Mange viste fra starten hvor de ville bo og havde valgt sted og boligtype. De udgør
35 % af dem, der er flyttet til Norddjurs.

4. Det gode børneliv og alt det vigtige: Småbørnsfamilier og single kvinder på budget, - ca.
12 % og 17 % af børnefamilierne
Børnefamilier som par og over en tredjedel er single kvinder. Mange har små børn under
skolealderen og de fleste har børn, gennemsnitsalder 36 (30-43) – betaler som gennemsnittet i husleje typisk under 10.000 kr. og ret mange under 6.000 kr. om måneden netto. Prisen
havde afgørende eller meget stor betydning ved flytning.
Børnefamilieværdier er de vigtigste: Børneinstitutioner og skolen vurderes af 80 % som meget vigtigt, omkring 50 % vurderer indkøbsmuligheder, stisystemer og cykelstier, parker,
grønne områder og legepladser som meget vigtige. Også infrastruktur og nærhed til familien
vurderes af mange meget vigtigt, samt natur, skov og strand. Offentlig transport ligger højt
og over gennemsnittet i vigtighed, og over gennemsnittet ligger også alle de øvrige faktorer
som cafeer, sport, fælleshus, vicevært og natteliv.
Ingen områder vurderes under gennemsnittet i vigtighed.
Skanderborg, Favrskov og Silkeborg er deres foretrukne tilflytningskommuner, men også
Syddjurs og Odder får en andel af gruppen. Mange viste fra starten, hvor de ville bo.
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5. Området er ikke så vigtigt, men husleje under 10.000 kr. - ca. 11 %
Lidt flere mænd end kvinder i gruppen, 2/3 bor uden børn, 1/3 er single, gennemsnitsalder
på 39 år (31-47), betaler lidt mindre end gennemsnittet for boligen, 4-10.000 kroner om måneden og ikke derover.
Langt de fleste forhold vurderes som under gennemsnittet i vigtighed i forhold til resten af
undersøgelsen, Langt det meste vurderes til at have lille betydning
eller slet ingen betydning.
Kun nærhed til arbejde og til dels natur mv. ligger på et middelniveau næsten på linje med
andre grupper. Grupper har valgt ud fra andre parametre end faciliteterne i området.
Flere er flyttet til Horsens og Randers end gennemsnittet.
6. De arbejdsnære singler og par uden børn i den billige bolig - ca. 11%
Omkring 40 % singler, flest mænd, gennemsnitsalder 41 år(34-48).
Betaler under 8.000 kr. pr. måned og 75 % under 6000 kr.
Nærhed til familien er det vigtigste for denne gruppe. Infrastruktur, off. transport, indkøb,
kultur er også vigtigt sammen med indkøbsmuligheder. Natur skov strand er vigtigt som for
gennemsnittet, men natteliv vurderes lidt højere af nogle i gruppen,
der jo også har mange singler.
Daginstitutioner er uden betydning for gruppen.
De fordeler sig jævnt, men flere har foretrukket Randers og Hedensted end gennemsnittet af
alle. Mange viste fra starten hvor de ville bo.

7. Vi elsker naturen og børn og borgerne langt fra arbejde og familie
– ca. 8 % af alle og 10 % af børnefamilierne
2/3 i gruppen har børn, de har en gennemsnitsalder på 38 år (28-48) og betaler mere end
gennemsnittet for boligen, 4-12.000 kr. pr. måned, men kun 30% betaler over 8000 kr. pr.
måned netto.
Det vigtigste for gruppen er natur, skov og strand, som over 60 % finder meget vigtig i deres
flytning. Parker og grønne områder samt legepladser er også vigtigt sammen med børneinstitutioner og skoler.
De er interessante på det, de ikke finder vigtigt: Nærhed til arbejdet og nærhed til familien er
ikke vigtigt. Det samme gælder indkøbsmuligheder og offentlig transport. Cafeer, natteliv,
sport og fitness vurderes som næsten uden betydning sammen med vicevært/varmemester.
De har også valgt de naturrige kommuner mere end gennemsnittet: Mange viste fra starten
hvor de ville bo. Skanderborg, Odder og Silkeborg kommuner har trukket
en overvægt af gruppen til sig.
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Ejendomsmæglerinterview - Hvad siger ejendomsmæglerne ?

Aarhus generelt

Samtlige ejendomsmæglere ser på Aarhus Kommune og by med meget positive øjne. Det går
godt i byen: der er blevet gjort rigtigt meget godt langs åen, på havnen og med andre projekter. Byen og kommunen tiltrækker tilflyttere og unge mennesker som aldrig før, og der er stor
positivitet i forhold til byens og kommunens kommende udvikling i fremtiden.
Der er dog stort set ingen, der ikke nævner trafikforholdene som problematiske og med potentiale for store forbedringer. Det er dog meget forskelligt, hvor man ser de største problemer.
Da mange af mæglerne har bestemte geografiske områder som deres speciale, kan det ikke
undre, at de ser mest på deres lokale områder. Men midtbyen og havnens problemer fremhæves og ditto på indfaldsvejene. Særligt i sydbyen er der problemer med Oddervej og den manglende forbindelse med det overordnede vejnet (Beder-Bering vejen).
De er i øvrigt enige om, hvor der er problemer med boligområder i byen. Trige, dele af Brabrand omkring Gellerup og dele af Viby fremhæves som områder, der trænger til en kærlig
hånd fra kommunens side. Desuden fremhæves manglen på bynære byggegrunde, 2-3 værelses lejligheder i centrum, samt nybyggede rækkehuse og gerne i et plan.
Vi har talt med Annette Rønne, Home (14 mæglerbutikker i Aarhus-området), Johan
Nairn, Nybolig Bruuns Bro (lejligheder i Aarhus), Per Faurholdt, Nybolig Højbjerg (mæglerbutikker i Højbjerg, Risskov og Viby), Jan Larsen, Aros EDC (Viby J, Solbjerg, Tranbjerg, Hørning, Skanderborg, Galten/Skovby), Jesper Berg Danbolig Beder (Mårslet,
Beder, Malling, Solbjerg), Jakob Brandstrup Estate Lystrup (Lystrup, Skødstrup, Hjortshøj og Lisbjerg), John Frandsen, John Frandsens ejendomsmægler Randers (Randers,
Hinnerup, Hjortshøj, Hornslet) Michael O. Sørensen, Kristina Schlømer, John Frandsen
Aarhus Afdeling, Michael Tholstrup, Home Viby i deres respektive mæglerbutikker i
deres lokalområde. Hvert dybdeinterview tog mellem 1 til 1,5 time og er udført ultimo
august 2014 og primo september 2014.

Midtbyen

Ejerlejligheder og andelslejligheder i midtbyen – indenfor Ringgaden – sælger som de næsten
aldrig er blevet solgt før. Det er to- og treværelses lejligheder, der sælger bedst. Det er typisk
unge mennesker, der køber eller forældrekøb til unge studerende. En toværelses er til én person i dag. Her i 2014 ligger priserne for en toer, der er vanskelig at dele op til en tre værelses,
fra 1,5 mio. kr. og helst ikke til over 2,3 mio. kr. Der er langt dyrere treværelses lejligheder i
Aarhus, men det er til et andet marked/klientel.
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Treværelses lejligheder ligger på omkring 2,3 mio. i pris, toværelses delevenlige på ca. 1,75
mio., toværelses almindelige ned mod 1,5 mio., og etværelses lejligheder kan ikke sælges, eller
går til lave priser. Der er ingen grund til at bygge 1 værelses lejligheder i fremtiden.
Forældrekøb skal helst være delevenlige, og de udlejes typisk til de unge for markedsprisen.
Den mest attraktive udformning er en toværelses med spiseplads i køkkenet, eller en treværelses med et rum til hver samt et fællesrum. Niveauet er altså steget i forhold til før krisen. Forældrene planlægger at beholde lejligheden, så længe de unge bor der, eller også med en lidt
længere horisont, hvor de ser det som en opsparing på linje med kapitalpension eller ratepension. Nogle få mennesker køber dem som ren investering og har ikke børn boende i dem, men
lejer dem blot ud. Især efter nedsættelse af grænsen for ratepensionsindbetalinger, er der
kommet penge til køb af lejligheder. Det er omkring 40 % af samtlige salg af to-treværelses
lejligheder i år og sidste år, der er forældrekøb.
Efterspørgslen efter mindre to-treværelses lejligheder beskrives som umættelig. Der er brug
for alle dem vi kan få bygget, eller omdannet fra andre dele af bygningsmassen. Det er dog
vigtigt, at de bygges med store altaner eller terrasser. Der skal være uderum og udemuligheder. En stor altan på 8-12 kvadratmeter hæver prisen med ca. 200.000 kr. i forhold til lejligheder uden altan. Det anbefales, at alle lejligheder bygges med altan, terrasse eller andet uderum, fremover.
Der mangler tidssvarende lejligheder i den gamle boligmasse. Tidssvarende er i dag et rigtigt
badeværelse, man ikke skal bakke ind i, uderum eller altan samt et rigtigt køkken med spiseplads. Det kunne være opskriften på mindstekravene til ombygninger af eksempelvis gamle
lejligheder eller erhvervslokaler i fremtiden.
Andelsboliger går efterhånden også godt i midtbyen, men kun få foreninger tillader forældrekøb. En del tøver overfor boligtypen. Bankerne siger også ofte nej til købet. Det er lettere at
sælge andelsboliger med et stort indskud end med et lille indskud, da det sidste ofte er udtryk
for en dårlig belåning af foreningen som sådan. Andelsboliger er ofte for folk, der har boet i
Aarhus i mindst nogle få år og ikke så meget for tilflyttere.
Beliggenhed er i midtbyen vigtig, og der er mange gode områder. Frederiksbjerg, Øgadekvarteret og Trøjborg er stadig populært, men der er sådan set ikke dårlige områder i det indre
Aarhus. Åhusene blev solgt hurtigt, området omkring Østbanegården er populært og Havnen
naturligvis også, selv om priserne er høje.
Store luksusprægede lejligheder til familier med børn, og par uden, er en mangelvare i den
indre del af Aarhus.
De lejligheder der er, er til folk der sælger deres villa i Risskov eller Højbjerg mv.
Forældrekøb til tilflyttende unge mennesker bevæger sig gerne udenfor midtbyen og ser på
den indre periferi også. Der er en tendens til, at midtbyen i de kommende år vil vokse ud langs
Randersvej og letbanen, så lejligheder og andet byggeri op til omkring vandtårnet får et midt-
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by-præg. Det har naturligvis også noget med Aarhus Universitet, Skejby Sygehus og erhvervsområdet i Skejby at gøre. Midtbyen er på vej til at blive langstrakt.
De unge familier bliver i byen lidt længere i dag. De køber gerne en større lejligheder til familiestart og ser først ud til at rykke ud i parcelhusene, når de har 1-2 børn. Det er nyt, at par fra
midtbyen godt kan finde på at købe deres næste bolig – et rækkehus eller parcelhus – før de
har solgt deres lejlighed. Med det nuværende ejerlejlighedsmarked har de tillid til, at deres
lejlighed kan sælges. Det er også ved at være forbi med store afslag på den udbudte pris, hvis
der ikke er specielle forhold ved lejligheden. De nuværende priser lokker sælgerne frem igen.
Der er forskellige meninger om tilflytningen til Midtbyen af bedsteforældre eller forældre med
store, hjemmeboende børn samt par, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Nogle mæglere kender til en del tilfælde, som også indeholder par, der flytter tilbage til Aarhus, fra resten af landet (mest Jylland), for at genoptage deres studentertid med dejlige minder om byen. Disse
mæglere har også solgt til aarhusianerne, der forlader parcelhuset i den indre eller ydre periferi til fordel for en større lejlighed i byen eller på havnen. Andre mæglere oplever så godt som
aldrig disse grupper, hverken som købere eller som sælgere af deres huse i periferierne af Aarhus.
Fortætning af midtbyen er en af løsningerne på den store efterspørgsel. Vi skal bygge mere i
højden og skabe lejligheder i højhuse på havnen, på arealerne i den indre by og på friområder i
kvartererne ud til Ringgaden.
Den indre periferi

Rækkehuse tæt på centrum sælger godt. De skal have egen terrasse, have muligheder for at
være fredelige, om ugenerede, i forhold til naboen og må meget gerne være bygget som klyngehuse eller som de gamle gårdhavehuse. Det er vigtigt, at terrassen er ugeneret og ikke ligger
åben og helt synlig fra næste række af huse. Det ville være rigtigt godt med nye løsninger på
byggefelter, terrasser og parkeringsmuligheder. Der er faktisk også et mindre marked for store
rækkehuse, klyngehuse, hvor man kan skifte et stort parcelhus ud med noget nybygget og vedligeholdelsesfrit, i stort set samme størrelse og med en minimal have, så man ”slipper for alt
besværet”. Nyere rækkehuse op til 3 mio. kr. og grænsen på vej mod 3,5 mio. Der er ikke nok
rækkehuse, klyngehuse, med lille have med fliser og terrasse på markedet i dag.
Dette er andet trin efter lejligheden, ved barn nummer to, eller før første barn skal i skole. Det
skal ligge i de gamle forstæder – Viby, Åbyhøj, Stavtrup, og selvfølgelig også Risskov, Højbjerg
mv. – og være 110 til 140 kvm. Kan de yngre familier ikke finde noget her, der passer til prisen,
rykker de længere ud og kigger efter det samme.
Parcelhuse sælger også godt i disse områder og det, de yngre familier vil have, er et nybygget
eller nyere hus, der har en have, som er stor nok til trampolin, gynger og legehus samt en stor
terrasse til dem og vennerne. De søger også huse fra 1960erne og 1970erne, der er renoverede og/eller i god stand, så der kun er brug for mindre vedligeholdelse. Desuden er der en lang
række af ældre huse, de gerne vil have, men de skal være renoverede og i god stand. De går
uden om husene fra 1990erne med vognly, afvalmet tag og samtalekøkken, hvis de kan. Det er
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huse fra omkring 2 mio. kr. i de billigste områder af Aarhus Kommune og op til 4 mio. kr., der
kan sælges let for tiden. Der sælges så godt som ingen huse over 5. mio. kr.
Efterhånden er der også en del, der køber ejerlejligheder op af Randersvej og i Nordbyen. Ejerlejligheder på to-tre værelser i den indre periferi, er et godt køb for tilflyttende unge mennesker og som forældrekøb til tilflyttende unge.
Der er dele af den indre periferi, der er svære at sælge. Trige er ikke attraktiv, og mange flytter
hellere ud af kommunen end ind i den. Engdalsskolen er desuden et problem for hussalget i
dele af Brabrand. Områderne langs Viborgvej er stadig problematiske, og Kalenderkvarteret er
svært at sælge til etniske danskere, ifølge mæglerne. Hasle har heller ikke et godt ry som ejerboligområde.
Der er naturligvis også områder, der er i en virkelig god udvikling, og kan bringes videre ved en
kommunal prioritering.
Kongsvang – det nærmeste vi kommer et villakvarter i midtbyen, dyrt, mange akademikere
men også huse med meget vedligeholdelse, som dermed skræmmer nogle af de unge familier
– sælger rigtigt godt.
Stavtrup – et område med sin egen særlige DNA. Søen og de gamle huse med udsigt sælger til
samme priser som nye huse op mod motorvejen. Friskole og folkeskole. Der ligger et andelsboligområde som er beboet af mennesker, der hele tiden går foran i de lokale aktiviteter. Det er
den sociale motor i området. Det skaber et lille landsby-miljø, som er blevet meget attraktivt
de seneste år. Området har cykelsti til centrum – meget attraktiv beliggenhed: miljøet omkring
Aarhus Friskole i Stavtrup, med Holger Laumann som en af igangsætterne, fostrede grupper
som Shit og Chanel og musikere som Anne Dorte Michelsen, Mek Pek og Thomas Helmig. Der
er noget særligt ved området med akademikere, anden gangs købere og en historie tilbage til
80ernes musikmiljø. Priser på 2,5 til 3,5 mio. kr. for et parcelhus. De gamle huse på de gamle
veje koster som et nyt hus op mod motorvejen. Rækkehuse på 100 kvadratmeter koster 2,52,7 mio. kr. Mikrosamfund, hvor der er mange sammenbragte familier – mine børn, dine børn.
Stedet med ”luksus-skilsmisser”. De bliver i området og har allerede købt de to nye boliger, før
de sælger deres fælles hus. Beskrives også som en oase med søen og natur.
Slotskvarteret og Bakkekvarteret i Viby er gode kvarterer, som er på mellemniveau i vores
område – de er 200-500.000 kr. billigere end Kongsvang og Stavtrup.
På samme måde kan Åbyhøj, Højbjerg og Risskov fremhæves som rigtig gode villakvarterer
med underopdelinger, som giver mange mulighed for at finde et parcelhus. Men priserne har
været høje i områderne og er ikke kommet langt nok ned endnu, så omsætningen har været
lav. Projektsalg af rækkehuse i to plan mv. går bedre, men en del bliver stadig lejet ud i stedet
for at blive solgt.
Christiansbjerg er også et godt område og vil udvikle sig yderligere med Skejby mv.
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I stort set alle parcelhusområder i Aarhus er de typiske beboere etniske danskere eller nogen,
der kulturelt set ligger tæt på disse. Det gælder dog ikke to til tre boligområder i byen med
parcelhuse. Det er parcelhuskvarteret omkring Gellerupparken samt parcelhuskvarteret bag
Rosenhøjparken og Skjoldhøjparken (Danmarks største samlede parcelhusbebyggelse).
Rosenhøj-kvarteret er bag boligforeningens store parcelhuse typisk til indvandrefamilier – de
kender kvarteret og skolen og ønsker store huse, så de kan have deres forældre boende. Store
stuer foretrækkes til den store familie (aflukkede køkkener, som danskere i 1950erne og
1960erne). Det er billigt her – op mod 2,0-2,5 mio. kr. som maksimum. Størrelse og pris er
afgørende – så meget for pengene som muligt. En del af husene bygges om både indvendig og
udvendig, og søjler og andet pynt til husene er nye elementer i bybilledet i disse kvarterer.
Køberne er ret gode forhandlere og opnår ofte ret store afslag på prisen.
Ved Gellerupparken er der mange indvandrefamilier, der køber hus. Det er typisk i området
mellem Silkeborgvej, Edwin Rahrsvej og fra Ringvejen ud til, og lige omkring, Hejredalsvej. Det
er det samme billede, som bag Rosenhøj, dog ligger priserne typisk mellem 2,5 og 3 mio. kr. i
øjeblikket.
I Skjoldhøjparken sker der i øjeblikket en blanding af befolkningen, da en del med indvandrebaggrund køber parcelhuse i området, der typisk har haft etnisk danske familier som beboere.
Købsbilledet er det samme som omkring Gellerupparken.
Indvandrefamilier går typisk efter følgende tre parcelhusløsninger:
1. Et rigtigt stort hus, der kan rumme hele familien med bedsteforældre og børn, og
eventuelt også et eller to ekstra familiemedlemmer som fætre eller kusiner. Der skal
bo andre indvandrere i kvarteret.
2. Et almindeligt parcelhus til en kernefamilie med far, mor og børn i et parcelhuskvarter
med andre indvandrere.
3. Et parcelhus til en kernefamilie i et dansker-kvarter. Formålet er at komme væk fra de
øvrige indvandregrupper og få en anden skole til børnene.
4.
Det er svært at sælge ejerlejligheder i Grøfthøjparken og Gellerupområdet. Flere mæglere
vurderer også, at der er et potentiale i erhvervsområdet fra Viby Torv og ud til omkring Gunnar
Clausensvej i forhold til ejerlejligheder til mange forskellige grupper.
Der er brug for en yderligere udvikling af den indre periferi af Aarhus. Der er brug for rækkehuse, og selv om de unge gerne bor i to-plan, vil de være mere anvendelige i et-plan. Der er
brug for, at udnytte de mange grønne områder, der ikke bruges til noget og bygge byen færdig.
Der er brug for en yderligere udvikling af nogle af ejerboligområderne, før de begynder en
længere deroute. Især Vestbyen skal prioriteres ifølge en del af mæglerne. Der er brug for et
løft i Grøfthøj, Gellerupområdet, Hasle og Kalenderkvarteret samt andre områder i nærheden.
Det ville være gavnligt med en plan for disse områder.
Til gengæld går det rigtigt godt i andre dele af Vestbyen. Stavtrup som område kan udbygges
helt ud til Ormslev i den grønne kile og faktisk også ret tæt op til motorvejen. Det er et yderst
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attraktivt område, hvor udstykning af grunde og inddragelse af jord fra landzone er oplagt.
Helenelyst og den side af Brabrand er også rigtig attraktiv og kan yderligere udvikles. Endelig er
mulighederne også gode mellem Anelystvej og motorvejen for udvikling af den vestlige del af
byen. I Nordbyen vil kilen fra Egå til Hjortshøj være helt oplagt som udviklingsområde for ny
bosætning med rækkehuse og parcelhuse. Disse områder relativt tæt på bymidten kunne blive
de nye områder, der fastholder flere yngre familier i Aarhus Kommune.
Den ydre periferi

Vi er her i de dele af Aarhus, der har postnumre større end 8270. Sydbyen Malling, Beder,
Mårslet, Tranbjerg, Solbjerg, Hasselager, Kolt og Ormslev, Harlev, Framlev i vest samt en række
områder i nordvest og nord som Lisbjerg, Lystrup, Hjortshøj, Skæring, Skødstrup. Det er parcelhuskvarterer, vi taler om her, når det ikke er udlejningsbyggeri. Det er typisk de yngre familier, der ikke vil ud af Aarhus Kommune, der finder en bolig her. Priserne er højest i områder
som Mårslet og Beder samt i den nordlige ende af byen med Lystrup, Hjortshøj og Skæring i de
dyrere ende. De billigste huse finder vi i Malling, Tranbjerg, Hasselager & Kolt samt i Lisbjerg og
Skødstrup. Det er parcelhuse og nyere rækkehuse (samt helt nye!), der sælger godt. De gamle
rækkehuse fra 1970erne er det her lidt mere tungt med at sælge.
Typisk går familierne efter det samme her som i indre periferi. Nybygget eller nyere hus, eller
noget velrenoveret og velholdt fra 1960erne og 1970erne. De ser rigtigt meget efter andre
børnefamilier og skal vide noget om skolen, hvis de ikke allerede kender området i forvejen.
Prisen bestemmer hvor man kigger, men det er meget attraktivt at kunne sætte sit præg på
byggeriet, så grunde i prislejet mellem 800.000 til 1,2 mio. kr. betyder meget. De kan sælges,
hvis de ligger rigtigt. I det nuværende grundudbud er placering op mod stor vej eller op mod
kommende hurtigtogsbane (Solbjerg) et stort problem. Det ser ud til at salgsmetoden med
udbud og bud heller ikke er hensigtsmæssig. De unge familier vil godt købe et projekt – altså
en grund med et hus på, men ikke en mere lodseddels-agtig budrunde på en eller flere grunde.
De skal kunne sammenligne udgifterne direkte og være sikre på det økonomiske. Det forlanger
banken også.
Stisystemer og cykelstier til byen samt gode skoler og institutioner er vigtige i disse bydele. Der
skal være områder til mountainbikes, fodbold, anden sport og aktiviteter, og en udbygning er
oplagt i stort set alle områder, hvis grundene ligger rigtigt.
Mårslet og Beder kan i dag sammenlignes. Der er stadig mange i Sydbyen, der hellere vil bo i
Mårslet end i Beder, men det går rigtigt godt i Beder nu. Der er et rigtigt bycentrum og skolen
er blevet rettet op.
Hasselager, som i Stavtrup, men 200-500.000 kr. lavere i pris – familier der måske ikke har haft
ejerbolig før. Førstegangskøbere og dem, der bliver i Aarhus, men er kommet et stykke ud. 2
mio. kr. rækker langt i Hasselager (et 120-130 kvm hus).
Tranbjerg, har det hele – en lille by i sig selv. Butikker, center, banker og tankstationer. Der bor
mange mennesker her og priserne er fornuftige. Det er håndværkere, service-sektor kvinder og
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lignende, der bor her. Det er nogle ”bonderøve”, der bor her. Priserne er som i Hasselager og
Hørning.
Solbjerg, kan blive rigtigt godt, men der mangler offentlige transportmidler. Man får meget
hus for pengene i Solbjerg og en mægler har solgt til priser fra 1,3 mio. op til 4. mio. for parcelhuse. Den nye bydel skal sælges som projektsalg. De grunde, der er til salg nu, ligger for tæt på
hurtigtogs - traceen. Man skal sælge de øvrige grunde først, og give udviklingen et skub på
vejen.
Harlev/Framlev, lokal efterspørgsel fra dem, der kender byen og speciel efterspørgsel efter
nedlagte landbrug mv. Det er meget langt ude for unge familier fra midtbyen. Så hellere Hørning, Hinnerup, Hornslet mv. Skal områderne for alvor indgå i ”Byen Aarhus”, skal der udvikles
en del.
Lystrup, det er unge børnefamilier og derudover folk med tilknytning. 70-80 % af handlerne er
de unge familier. De er en blandet skare, arbejder på Terma eller Skejby, alle slags mennesker
og en god, ny del af byen, der har fået børnefamilierne til at rykke sammen om det nyere byggeri. Også seniorer til rækkehuse.
Hjortshøj, er stedet for lærere og pædagoger. De er langt den største del af køberne, og byen
har også ry efter den store kollektiv bebyggelse, så her er vi måske i den nye speltzone efter
Frederiksbjerg. Det er en rigtig landsby med sammenhold og et tæt miljø. Ingen flytter herfra
til Lystrup eller omvendt. Det kan være en social motor i kollektivbebyggelse som i Stavtrup. En
oase i storbyen.
Skødstrup, med udsigt og den nye Djurslandmotorvej er bydelen kommet tættere på mange
dele af Aarhus. Man kan undgå Grenåvej og belastningen af Grenåvej er mindre end før. Samme blandede køberskare som i Lystrup.
Lisbjerg og Nye

Meningerne om Lisbjerg og Nye er ret forskellige. De mere lokalt kendte siger, at området kan
blive populært mens andre ser det som et meget svært område at få i gang.
Priserne på markedet er ret lave lige nu. Det er svært at sælge huse i Lisbjerg - det ses som en
soveby og priserne er markant under Lystrup. Det er lidt som Trige i øjeblikket.
Men de, som kender lokalområdet, ser store muligheder i nybyggeri i Lisbjerg. Det duer blot
ikke at flytte midtbyen ud til Lisbjerg, da der er noget andet kunderne ser efter, når de er så
langt fra centrum. Der mangler by i Lisbjerg lige nu.
Der skal selvfølgelig være alle faciliteter, og det kunne være en mulighed med etagebyggeri
med p-kælder, elevator, græs på taget og rigtigt store terrasser og private udeområder. Hvis
man skal bygge ”parcelhuse” i 8 etager, så skal man tænke sig rigtigt godt om i udviklingen af
husene.
Ejerlejligheder til studerende kan være en mulighed. Det skal være 2 til 3 værelseslejligheder
tæt indkøbsmuligheder, grønne områder og en park, før det trækker derude. Tilflyttere fra
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andre kommuner er en god startmulighed for Lisbjerg. En ejerlejlighed på 60 kvadratmeter kan
koste mellem 1,7 og 1,8 mio. kr. mens 90 kvadratmeter koster op til 2,5 mio. kr.
Set udefra af en mægler, der sælger en del i områderne rundt om Aarhus, lyder rådet til Lisbjerg, at der skal bygges parcelhuse i området. Andre mæglere foreslår, at området skal løbes i
gang af alment boligbyggeri, mens andre kan se ideen i at bygge tæt og lavt byggeri til børnefamilier med udsigt og let adgang til skole, cykelstier, motorvej mv.
Andre udsagn ser sådan ud:
Det bliver svært – det bliver boligforeninger, der skal løbe det i gang derude. Det er lettere at
udvikle nogle af de gamle industriområder i Aarhus end at udvikle Lisbjerg. Lave nye lejligheder
og rækkehuse i de områder.
Navnet ”Nye” er ikke godt – det siger ikke folk noget som helst
Både Lisbjerg og Nye skal nok startes af tilflyttere udefra, da det ikke er steder, vi oplever at
aarhusianerne er tiltrukket af.
Kommunen skal passe på med at gøre andelen af almene boliger i nye boligområder for stor –
det kan måske bære op til 10 % - ellers får området et mindre attraktivt præg.
Byg byrækkehuse uden grundskyld – som ejerlejligheder.

Hvad mangler der på boligmarkedet i Aarhus Kommune?



Der mangler to-tre værelses lejligheder i midtbyen – helst nybyggede eller nyrenoverede – et næsten umætteligt marked



Der mangler grunde til parcelhuse i bynære omgivelser – 800-1000 kvadratmeter i områder med cykelafstand. De skal ligge godt og helst i Stavtrup eller lignende gode placeringer i forhold til byen.



Der mangler retræteboliger til 60+ eller lidt yngre:
3) Ejerlejligheder i centrum, 100 + kvadratmeter, med parkering, store terrasser og altaner, 1 plan med elevator.
4) 120-140 kvadratmeter 1. plan kædehuse med parkering, gerne gårdhavehuse med terrasse og meget lille have, i vinkel eller med anden privatsfære (et
eksempel på byggestilen kunne være Grøndalsvej i Grøfthøj fra 1970erne)

Udenfor Aarhus Kommune

Hørning, anden- og tredjegangs købere, en del seniorer køber rækkehuse. Håndværkere, service, sundhed. Brugte villaer sælger som i Tranbjerg. Nye villaer – drømmen for dem, der vil
bygge selv - de er noget dyrere og til lidt andre mennesker, end til de brugte.
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Der kan sælges alt det der findes af huse i Hinnerup – alle unge familietyper.
Der sælges til kunder efter deres værdier – kvarterets DNA spiller en stor rolle, og mange gange ser folk et sted, men der sælges et andet sted til dem.
Huse uden for Aarhus: 3-3,5 mio. kr. for nybyggede huse og 2,5 mio. kr. til 3,2 for ældre huse,
der derefter renoveres for 200-300.000 kr.
Hvad er det værste Aarhus Kommune kan gøre ved de omgivende kommuner ?
Hvis Aarhus kommune udstykkede en masse parcelhusgrunde i et bestående bymiljø til lave
priser.
Hvad kan der gøres for Aarhus?

Trafik spiller en stor rolle i mæglernes bevidsthed – bedre trafikale forhold i store dele af byen
er stærkt efterspurgt. Havnen, midtbyen, indfaldsvejene og tværveje som Beder-Bering efterspørges.
Æstetik og designmæssige retningslinjer for nyt byggeri i den indre del af byen og i udvalgte
kvarterer. F.eks. i form af en trojka, der bestemmer om byggeri lever op til et krav om høj,
arkitektonisk kvalitet og til gengæld større muligheder for fleksible byggelinjer, højder mv.
Byen er meget attraktiv, så der skal nok blive bygget alligevel. Det nye Aarhus må ikke blive
grimt!
Der skal udvikles erhvervsarealer og jobs i Sydbyen også.
Tænk på Aarhus i en regional sammenhæng. Boxen ligger fint i Herning (40 min væk med den
nye motorvej). Vi skal hellere satse på et tæt letbane-net, og regionale hurtigtog til Herning,
Horsens, Viborg og Randers. Aarhus skal være centrum men ikke have alt.
Flere cykelstier og supercykelstier – det vil man have. Vi skal have bedre cykelstier som i København.
Trafikforhold i centrum er helt umulige – det skal ændres. For meget kø, det tager for lang tid
at køre rundt, der skal gøres noget i city
Lufthavn – vi skal have en ny
Mårslet skal udvikles som boligområde og Stavtrup ditto.
DNA

Et områdes DNA: områdets historie og nuværende status. Skolen betyder meget, og det gør
andre faciliteter også. Kender man ikke allerede områder og har fået det anbefalet af venner
(typisk), så betyder skole og faciliteter endnu mere.
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