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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



Boligefterspørgslen de 
kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  290.000 til 2027 

▪ Væksten er til 2027 i gruppen 30-39 år og over 60 år og til dels i 
gruppen 50-59 

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 145.000 
boliger på 10 år 

▪ Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 ekstra boliger.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

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

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 



Flere bor til leje, men flest i ejerbolig



Flest lejeboliger i dag, 
men mindre boliger end ejerboligerne





De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig
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2 voksne og to børn = 
144 kvm.



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 får en renaissance – men…



Danskernes boligdrømme 
er konstante 

- også om 20 år

▪ Uændret ønsker langt størstedelen af danskere over de 
seneste 15 år at have en ejerbolig. 

▪ De fleste  ønsker et parcelhus eller rækkehus

▪ Færre unge bor i eget hus end tidligere og drømmer 
om eget hus, men vil ikke gå på kompromis for at eje 
et hus. 

▪ Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen bolig.

▪ Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og Økonom 
Hans Skifter Andersen.



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ 120kvm eller 90 for den enlige

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

▪ Ny tendens til at flytte mod centrum

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

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse

▪ Er ikke opsøgende, men skal lokkes



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 bliver lige så mange drømme, som der er seniorer



Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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Husstandsstørrelsen
og kvm. forbrug
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Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



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



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017





Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

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

▪ Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 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 – eller bo til leje

▪ 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



Hvad vælger vi efter?

▪ Danskerne finder en bolig efter deres drømme

▪ Men meget hurtigt kommer pengepungen ind i billedet

▪ Vi har interviewet mange om boligvalg, og følgende viser sig:

▪ Der mangler ofte lejeboliger i de mindre bysamfund – mange vil 
gerne bo lidt på prøve

▪ Der er også brug for ombygning af ældre huse til lejeboliger

▪ Der er ikke generelt et skifte mod hellere at bo til leje

▪ Men der kan godt arbejdes med tendenser  



Livets nye faser
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Fakta om familien i 2017

▪ Ikke færre familier - singlerne vokser svagt (overvurderet)

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

▪ 72% bor sammen med far og mor 

▪ 68% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre

▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

▪ 10% bor med forsørger og ny partner

▪ Familien er blevet et valg 

▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



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

▪ Det skal organiseres af større bygherrer!

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

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwzInQ0ojXAhVCElAKHUUUBssQjRwIBw&url=http://www.iboligen.dk/boligmagasin/100395/cookies&psig=AOvVaw22Jk2fD8tAxzTx3YsIGiJE&ust=1508913401070516


Kvalitet og nye boliger

▪ Apteringen er kvaliteten – derfor er det vigtigt at holde 
en høj standard, hvis I ønsker at leje ud eller sælge i 
den dyre ende

▪ Terrasse/stor altan er vigtig – 20-30 kvm

▪ Det skal ligne alt det nye og firkantede – ellers er de 
tilfredse med det gamle parcelhus

▪ De vil have noget nemt, hvis de bor til leje

▪ Seniorer har ikke brug for meget plads, men god plads





Hvad kræver den nye type af 
lejere

▪ De regner med, at kommunikationen foregår digitalt

▪ De forventer service og at alt fungere fra dag 1

▪ De klager over dårlig standard, manglende renovation, 
dårlige skilte og manglende rengøring af fællesarealer

▪ De kræver genbrug og bybier i de større byer

▪ I bliver nødt til at tænke som dem, hvis i ønsker et godt 
forhold til Jeres lejere

▪ De laver en rating på et netmedie, hvor de andre unge 
læser den slags



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 - 2011



De nye unge familier
(generation Y )

▪ Far er også kærlig og leger med børnene

▪ En nye type familie – Bonderøven er sexet

▪ Der er brug for noget, der kan ordnes på nettet (små børn og 
tidsmangel fremover)

▪ Forstå mig og mit liv og mit netværk

▪ Det fedeste er dem, der er ligesom mig

▪ Min bolig er det sted, hvor jeg udtrykker mig selv

▪ Der skal være et site for alle os, der bor her og er ligesom mig

▪ Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er godkendt og 
tilrettet af en 50+ årig



Generation Z som kunder i 
pengeinstitutter 

▪ Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

▪ What’s in it for me? NemID – mener I ikke alvorligt!

▪ Lejekontrakter på papir – det er da løgn

▪ Hvem og hvor kan jeg klage

▪ En udlejer skal da bare være en, der servicere mig (ligesom 
far og mor derhjemme)

▪ tripadviser, rating etc)

▪ Tænk meget mere på den unge som person

▪ Among Peers – det er deres egne

▪ De er ikke troløse, men heller ikke trofaste



Fremtidens digitale medier

▪ De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag/farvel

▪ Det håndholdte og i lommen er fremtiden 

▪ Der er utroligt stor forskel på generationerne

▪ Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge 
og efterhånden også de yngre også som bankkunder

▪ I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

▪ Tillid digitalt!

▪ Det går kun én vej – mod mere digitalitet. Modreaktioner er 
noget vi dyrker til middagsselskaber og et par dage på ferien



Fremtidens udlejere

▪ Prøv at se, hvordan Airbrb gør det – og vær klar til at blive 
rating og bedømmelse

▪ De er ikke overbevist om, at ejerboligen er det eneste 
lyksaliggørende for en familie med børn

▪ Der er meget, der kan ordnet via lejerne selv – de kan godt 
lide at arrangere det for hinanden

▪ De er mere social og imødekommende end tidligere – men 
forventningerne er også høje

▪ Tag imod gode råd far en person på samme alder – eller 
overlad det til sådan en medarbejder



Jesper Bo Jensen
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Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til 

aktivhus



Energi i fremtiden

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne mange 
ejendomme lokalt uden det store bidrag fra nettet – der er lige 
rimtåge i januar….

▪ Vi vil bygge med ideelt lysindfald og tage hensyn til anvendelse 
af bygningen frem for sparehensyn og energiforbrug i 
konstruktionsteknikker

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende


