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Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme



Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869



Parcelhus 
– hvorfor?

� Gå rundt om huset – eget territorium – afstand 
til naboerne

� Roligt, børnevenligt kvarter – uden risiko
� Havehuset – haven – terrasse mv.
� Parcelhuset er toppen af boligmarkedet og den 

endelige bolig
� Frihed til at indrette sig som man vil
� Nybyggere: Vores eget individuelle hus

� Individualitet er en bestemt og afgrænset fænomen





Boligbyggeri:
Estimat af de kommende 5 år

� Befolkningsvækst 40.000 boliger
� Nye boliger (Pga. nedlæggelse af boliger) 5.000 boliger 
� Udvidet pladsbehov 5.000 boliger
� Samlet boligbyggeri 50.000 boliger

� Parcelhuse 30.000 stk.
� Almene boliger 10.000 stk. (?)
� Ungdomsboliger, ældreboliger mv. 10.000 stk.
� Ejerlejligheder & andelsboliger 4-5.000 stk.



Udviklingen 
i temperaturen



Klima, bæredygtighed og 
bygninger

� Der er en regulering allerede, der sikre klima-
korrekte bygninger, når de er nybyggede

� Det skal skabes, så vi stadig har mulighed for al 
bekvemmelighed og luksus – spabad, 
køkkengrej, hurtigtørrer mv.

� Hvor bæredygtige er byggematerialet?
� Kan man gå hele vejen til knallerten i Vietnam?
� Det er også politik – forvent ikke rationelle 

løsninger på afgiftsområdet



Solen som energikilde

� Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, 
svarer til den mængde energi, som Jordens 6 milliarder 
mennesker forbruger i løbet af 27 år 

� Vi bruges 1 Promille af Solens indstålng i samlet 
energiforbrug på jorden

� Kun 30% af Solens stråler bliver spejlet tilbage. 70 % 
kommer igennem

� Det er nok til, at jorden på bare én time modtager mere 
energi end alle lande i verden bruger på et år!



Klima
Danmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!

”Vi skal varme vores huse op med eldrevne 
varmepumper, hvor vindmøllerne leverer 
energien og med fjernvarme. Biomasse,
solvarme, geotermi og varmepumper skal 
tilsammen levere energien til fjernvarmen”



Energiklasser

� Vi får en automatisk stramning via 
byggeregulativet

� Der er mulighed for yderligere bedre klasser
� Hvad med 0-energi og plusenergi?
� Det er vigtigt, at det ikke går ud over 

bygningens funktionalitet
� Hvordan kan det være, at vi ikke diskuterer 

energi-efficiens – er det egentligt ikke fint at 
bruge overskudsvarme i bygninger?



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til 

aktivhus



Decentrale energikilder

� Jordvarme
� Ikke så oplangt i lejligheder, men et godt fælles anlæg kan være 

vejen frem

� Varmeveksler
� Afhængig af elprisen, kun effektiv når alternativet er oliefyr

� Solenergi – varme
� Ok til varmt vand mv., men skæmmer ofte taget, samlet løsning 

pr. bygning en fordel

� Solcelle-el –
� Tja, det kan med den nye effektivitet godt blive aktuelt

� Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage



Opvarmning

� Naturligvis alt det kendte:
� Radiatorer, gulvvarme, varmeveksler og el-varme

� Centrale varmesystemer ikke stort i Danmark
� Meget stort renoveringspotentiale i den gamle 

huse 
� Halvdelen af alle parcelhuse er bygget mellem 1960 

og 1979
� Mange ældre huse bliver snart meget dyre at 

opvarme
� Den ældre bygningsmasse til erhverv



Omkostninger ved 
boligbyggeri





Byggeteknologi i 
fremtiden

� Den tunge fortid:
� Mursten, beton og jern
� Byggeriet som en fabrik, der stilles op hver gang, der 

skal bygges et hus
� Vejrlig, mangel på stumper, vente på de andre 

håndværkere etc.
� Fejl på op til 20% af målepunkterne
� Produktivitetsfremgangen lav

� Reparation og vedligeholdelse – bliver dyrere 
og mere og mere ineffektivt 



Fremtidens byggeri

� Fabrik og montage på pladsen
� Effektivitet og bedre byggeri med færre fejl
� Let byggeri - ellers transport umulig
� Mere energivenligt i materialerne
� Det er svært at få boligerne samlet (Hjem-as)

� Stål og glas – er billigere end beton og mursten 
i co2

� Computer designede bygninger i helt nyt 
formsprog



Zara Hadid



Fremtidens reparation og 
vedligeholdelse

� Vi må udvikle mere effektive former og andre 
måder at vedligeholde på

� Det kan blive til et mareridt i fremtiden med 
10.000 forskellige materialer i en moderne 
bygning (bedre byggeskik havde 300 materialer)

� Energisiden kan blive en springbræt til mere 
gennemgribende moderniseringer frem for 
fortsat vedligeholdelse og reparation

� Hvor længe skal vores huse stå i fremtiden  -
byg og riv ned vil vokse
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