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Boligforbruget stiger hurtigere end privatforbruget
med ca. 4% om året

Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Københavns kommune: 
Nettofraflytning af unge familier
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Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer



Livets nye faser
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Husstandsstørrelsen
og kvm. forbrug
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Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år



De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



De unges boliger:

▪ Farvel til kollegieværelset – for småt 

▪ Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by

▪ Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i centrum

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge enlige 
og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i små 
samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb har fået en renaissance



Livsfaser, bolig og bosted

▪ Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag – men 
der er en del undtagelser

▪ Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne opland og de 
sikre opvækstvilkår for børnene stadig det mest attraktive

▪ Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus

▪ Den mest almindelige samlivsform er det traditionelle 
parforhold – 2/3 af alle familier

▪ Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en mindre 
by – hvis forholdene ellers passer



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

▪ Nogle børnefamilier og især de ynge par vil meget gerne 
have et arkitektegnet hus helst i 2 niveauer.
▪ Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald, 

indretning, materialer

▪ Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en lokal 
murermester

▪ Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 
indretning, beliggenhed på grund etc.

▪ De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne

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



Boligen omgivelser

▪ Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en terrasse 
til grill og hygge – terrassen er vigtigst

▪ Børnefamilier ønsker sig en nem have, men samtidig 
plads til græsplæne.. Fodbold og trampolin

▪ Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde og 
hygge sig i og grille, men ikke for stor.



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen !



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste 
er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

▪ Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning får ikke tilflytning p.gr.a. Boxen)

▪ Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Det der med beliggenhed…

▪ Det vigtigste for børnefamilier er:

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

▪ For seniorer:

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

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



Hvor skal vi bygge og hvor 
skal vi bo?

Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5 år:

▪ De begynder der, hvor de bor

▪ Dertil kommer arbejde, familie, venner etc

▪ Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en cirkel omkring de 
nuværende bolig 

▪ Hvad kan vi få for hvilke penge?

▪ De vi helst ikke gå på kompromis med boligens standard og 
udformning – så hellere afstand

▪ Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne

▪ Tidsånden kan let blive til den lille landsby igen



Familie

Hendes arbejde

Bosætnings-område

Attraktivt
Bycentrum

Hans
arbejde

Historie

Bosætningsmodel

Boligformen
Boligindretning
Prisen
Skoler & daginstitutioner mv.
Stisystemer mv.
Bestemmer det konkrete valg i 
bosætningsområdet



Irma-byen Rødovre



Familiernes bolig

▪ Parcelhuset eller rækkehuset med ugenert terrasse – der skal 
være plads til børnene og gerne roligt, sikkert og med en god 
hverdag omkring boligen

▪ Børnefamilier flytter efter hverdagen! Institutioner, 
infrastruktur, natur og indkøb

▪ De unge familier vil gerne flytte ud af storbyen sammen – have 
fællesskab om børnene, nogle måltider mv. – fælleshus til det 
hele

▪ Det uformelle møde – fremmer fællesskaber

▪ Den anden vej – nu tendens til ud på landet, øen etc.

▪ Økoandelsfællesskaber og lignende moderne igen
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Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

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

▪ 120kvm eller 90 for den enlige – er dyrt

▪ Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet

▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj 
end på boligen

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse



Fremtidens seniorer

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ 68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men det vil 
generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
▪ De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om på sig selv 

og sit eget liv

▪ Der er også nogen, der bare gerne vil have et nyt hus

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

▪ Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af enlige 
kvinder på et tidspunkt

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





Alternative boligformer

▪ Økosamfund og nye fællesskaber er en tendens, men 
den er ikke kraftig

▪ Der en flere yngre familier, der gerne vil flytte ud 
sammen og hjælpe hinanden med børn, mad og andre 
praktiske gøremål

▪ Der vil være en god pointe i at have nogle områder 
som gør det muligt i Rødovre

▪ I bliver et nyt storbyområde, men husk at folk flytte til 
Rødovre efter de gamle kvaliteter



Byudvikling – overordnede 
tendenser

▪ Gentrification – de gamle centre af storbyer omdannes til 
attraktive kvarterer for unge og yngre professionelle i 
serviceerhvervene

▪ Manhattan, Brooklyn, Harlem, København, indre 
Stockholm og dele af Oslo

▪ De unge bliver i byen og lever som city-dwellers

▪ En tendens som også er en del af Storbyen Københavns 
byvækst

▪ Byg i højden – og hvorfor kan der ikke være huse på 30 
etager i Rødovre centrum?





Byudvikling Rødovre

▪ I får brug for alle de arealer, der kan findes i kommunen

▪ Anvend midlertidighed ved byudvikling – som på Carlsberg-
grunden. Lad de unge være der i 1-2 år undervejs

▪ Find en overordnet plan for byens udvikling – byg i højden tæt 
på centrum og bevar eller udvikl de andre områder –
eksempelvis Carlsro

▪ Hvad med industrikvartererne? Islevområdet? Hvor skal 
kommunen udvikle sig?

▪ Det kan godt tage et stykke tid og behøve megen 
borgerinddragelse, men det betaler sig!
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