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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Glokalisering
Globalisering og lokalisering

 Fra geografiske fællesskaber til næsten helt 
globale fællesskaber 
 Tænk globalt, handl lokalt!

 Tømmer lokalområder for naturlige 
fællesskaber

 Der opstår et tomrum – der er vi i dag

 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet – når 
vi ikke skal gøre os umage for at være med!

 Strukturen for disse frivillige fællesskaber skal 
ofte skabes udefra – kommune, boligforening



Boligen til de nye 

nomader

 Boligen, der er bygget sammen med mange af 

byens funktioner

 Boligen i centrum af byen – de unges første valg

 Boligen med sociale samværsformer indbygget i 

bebyggelsen: Småbørnsfamilier og seniorer 

 Hvad skal der ellers være i eller ved bebyggelsen?

 Børnehave, fælles spisehus, delebiler, 

arbejdspladser, butikker, rekreative områder….

 Man kan ikke bygge sociale relationer!

 Men man kan skabe strukturer

http://www.legalsounds.com/download-mp3/c.v.-j%C3%B8rgensen/storbyens-sm%C3%A5-oaser/album_358191
http://www.legalsounds.com/download-mp3/c.v.-j%C3%B8rgensen/storbyens-sm%C3%A5-oaser/album_358191


Livets nye faser
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De unge i 20erne bor 

typisk  i etagebolig
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Husstandsstørrelsen

og kvm. forbrug
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2014-2024

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2014 2024 Ændring

0-9 634915 637361 2446

10-19 690477 647606 -42871

20-29 701980 759574 57594

30-39 687819 721227 33408

40-49 809742 687191 -122551

50-59 737523 787306 49783

60-69 694276 690049 -4227

70-79 435525 590510 154985

80-89 193364 271356 77992

90 + 41523 49079 7556

I alt 5627144 5841259 214115



Befolkningsudviklingen 

2013-2030 
(Prog 2013)



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

 Befolkningen vokser med  214.000 til 2024 

 Væksten er til 2024 i gruppen 25-34 år og over 70 år og til 

dels i gruppen 50-59 – derefter 25-40 årige og plus 60

 Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

120.000 boliger på 10 år 

 Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 ekstra 

boliger.

 København by vokser med 100.000 på 10 år

 Østjylland (i.e. Århus) vokser med 60.000 på 10 år

 Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

 Tilflyttere til København by er også nye unge 



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.



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…



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



Kvalitet og lejeboliger

 Apteringen er kvaliteten – derfor er det vigtigt at 

holde en høj standard, hvis I ønsker at leje ud i 

den dyre ende

 Terrasse/stor altan er vigtig – 20-30 kvm

 De vil have noget nemt, hvis de bor til leje

 Seniorer har ikke brug for meget plads, men 

god plads

 Familieboligen og ejerboligen er toppen – I skal 

finde en rolle for de mere ”flyvske” af dem



Bestående byggeri -

omgivelser

 De smukke græsplæner og det friserede budskab

 Erstattes med arealer, der kan bruges til noget

 Skab sociale miljøer omkring boligerne

 Giv mulighed for det moderne byliv og udendørs 

udfoldelse – fitness, parcour etc.

 Kolonihaver i forbindelse med boligen

 Husk på, at det kun er gårdmændene og det øvrige 

personale, der synes det letteste er at slå græs

 Det der betyder noget for os, passer vi bedre på





Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital-afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Fremtidens finansiering 

og regulering

 Renten vil efter mange økonomers mening være lav 

i mange år frem (cyklus på 25-30 år)

 Det ville være meget billigere at finansierer sig med 

2% 30 årige lån end de nuværende

 Det ville også være meget lettere at være fri for 

statslig regulering som i dag

 Er det ved at være på tide at sige farvel til offentlig 

støtte og offentlig regulering og blive selvstændige 

almennyttige boligselskaber?

 Se på Sverige og andre lande



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 -



Generation Baby Boomers

Forskel på venner og 
bekendtskaber 

Venner stammer fra 
uddannelsestid og arbejde.

Bekendtskaber stammer fra 
fritidsaktiviteter.

Tid med venner er lejlighedsvis.

Venskab er bygget på fælleskår 
og livssituation

Familie er det vigtigste i deres liv.

Tid med familien er lejlighedsvis 
(har voksne børn og børnebørn).

Generation Jones

Tid med familien prioriteres 

højere end tid med vennerne.

De nære venskaber er de 

vigtigste.

Venskaber er opstået igennem 

uddannelse og arbejde.

Venskab er bygget på fælleskår 

og livssituation.

Familie er det vigtigste i deres liv.

Familien fylder meget

Nære relationer



Generation X
Venne-par

Forskellig vennegrupper, der 

ikke kender hinanden, og som 

ofte er meget forskellige. 

Tilbyder dermed noget 

forskelligt til individet

Mindre netværk 

Cafélatte venner skåret fra

Familien overtaget tid og behov 

for stort netværk

Generation Y
Venner betyder alt ”den familie 

man selv vælger”

4-8 meget tætte venner

Forskellig vennegrupper, der ikke 

kender hinanden, og som ofte er 

meget forskellige. Tilbyder dermed 

noget forskelligt til individet.

Stort netværk: 100-500 på tværs af 

ind og udland

Jo større socialt netværk, jo større 

social status

Nære relationer



Fællesskabet og 

beboerdemokratiet

 Boligområder skal være steder, der er skabt til det 

tilfældige møde – ”vi løb lige ind i hinanden”

 De steder skal vi genskabe og udvikle – også 

udendørs

 Det gamle beboerdemokrati risikere at uddø relativt 

snart – der er brug for nye former og organisationer

 Lad beboerorganisationen være rygraden og giv 

mulighed for spontane og lejlighedsvise aktiviteter

 Opgangs-fællesskaber og klynge-fællesskaber frem 

for den store boligorganisation



Fra segmentbolig til 

generel boligefterspørgsel

 De unge ønsker mere end et kollegieværelse

 De ældre ønsker noget andet end ældreboligen

 Familieboligen er fremover langt mere en 
fleksibel bolig, der kan bruges af familier med 
børn – både som sigler og par – og familier 
uden børn

 Man skal bygge gode boliger fremover frem for 
boliger til bestemte grupper

 Det er ikke altid bygherren, der bestemmer 
beboersammensætningen
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