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Byer 

i fremtiden 

Den flettede by –  
funktionerne blandet 

 

Virksomheden uden 
hovedsæde 

 

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen 

 

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen 

 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011

Kilde: Danmarks Statistik 

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

Mængdeindeks 



Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2012 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



Boligefterspørgslen de 

kommende 20 år 

 Befolkningen vokser med 179.000 til 2013 og 370.000 til 2033 

 Væksten er til 2013 i gruppen 20-29 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. 

110.000 boliger på 10 år og 200.000 på 20 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  



Boligpriserne når indeks 105 

i 2018 og 120 i 2022 

(om alt går vel….) 



Befolkningsudviklingen 

2013-2030  
(Prog 2013) 



Østjylland 
Befolkningstilvækst 2013-23 

 



Befolkningsudvikling 

Århus kommune 

  2013 2023 Ændring 2033 Ændring 

0-9 34935 40228 5293 47489 12554 

10-19 34607 34436 -171 38042 3435 

20-29 72628 86682 14054 83154 10526 

30-39 42015 47933 5918 54505 12490 

40-49 39504 37077 -2427 40666 1162 

50-59 36091 38231 2140 35429 -662 

60-69 31336 32703 1367 35215 3879 

70-79 17486 26324 8838 28291 10805 

80-89 8521 11052 2531 17466 8945 

90 + 2970 3757 787 5386 2416 

I alt 320093 358423 38330 385643 65550 



 



 



Alle muligheder ligger for 

foden af Århus og 

Østjylland 
 Tilvækst på 65-80.000 mennesker på 20 år 

 God økonomi og allerede i dag et boligmarked i 

god fremgang 

 Masser af nye virksomheder, der skyder op som 

paddehatte 

 Danmarks yngste by – en fantastisk mulighed i 

tiden med den sølvgrå tsunami 

 En østjysk storby fra Randers til Kolding under 

opvækst med Århus som det naturlige centrum 



Trafikplan 

Århus! 

 



Letbane og 

 S-tog 

 Vi er på vej til at få en rigtig god grundstruktur 

på den overordnede kollektive trafik i Århus og 

Østjylland 

 Letbaner fra Århus og ud til nærområderne – 

måske helt til Silkeborg og Grenå 

 S-tog kan etableres på den gamle jernbanenej 

og måske også få plads på det nye 

 Østjylland en sammenhængende båndby – i 

første omgang RANDERS-ÅRHUS-HORSENS 



 

 

 

Indkomstfordelingen  

for familier, 2013 
(3,45 mio. familier) 

13,6%

27,2%

22,6%

12,6%

8,0%

11,0%

3,2%
1,9%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-750 750-1000 1000+

Skattepligtig indkomst

Kilde: Skatteministeriet,  2013 



 

 
Livets nye faser  
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De unge i 20erne bor 

typisk  til leje 

 



Husstandsstørrelsen 

og kvm. forbrug 
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Husstandsstørrelse

Kvm pr. person



Jo større husstand, jo  

mindre plads pr. person 

(2012) 



Danskernes boligdrømme  

er konstante  

- også om 20 år 

 Uændret ønsker langt størstedelen af danskere 

over 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.  

 Kun ældre enlige over 60 år, som ikke ønsker at 

eje egen bolig. 
 

 Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og 

Økonom Hans Skifter Andersen. 



Det tilfældige valg 

 De fleste yngre familier drømmer om at blive i 

Århus 

 Det er ofte efter et kig på økonomien og 

boligpriserne at ønsket om at flytte til 

omegnskommunerne opstår 

 Valget at den enkelte kommune er præget af 

tilfældigheder og egen historie 

 Det er selve boligen, huset mv., der er 

afgørende ved beslutningen sammen med 

beliggenhedsfaktorerne 



Beliggenhed x 3 

 Hvordan ligger hus, grund mv. 

 Kommunale infrastruktur – veje, busser, cykelstier, 

børnehaver, vuggestuer, fritidstilbud, sport, 

indkøbsmuligheder og andre faciliteter 

 De negative fakturer – vold, kriminalitet, farer, højre-

svingende lastbiler etc. 

 Familie, venner og bekendte – fra mund til mund – 

tidligere tilknytning 

 Natur – vand, skov, strand – men det har næsten hele 

Østjylland og især Århus 

 City-slickers: Århus/København er det eneste sted at bo  



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 

 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 



Omdannelse af 

erhvervslejemål 

 Meget stort nybyggeri på erhvervsområdet i Århus 

 Efterlader en del gammelt erhvervsbyggeri i 

tomgang 

 Omdannelse til bolig oplagt – og prøvet felre gange 

før i Århus 

 Det vil være en stort potentiale i Midtbyen og til 

dels i Sydbyen samt andre pletter i byen 

 Det er nu og i kortere tid frem, hvis man skal købe 

billige erhvervsejendomme op 

 Der kan ikke skabes for meget til de unge lige nu! 
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To plans rækkehus 

Århus

Hinnerup
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Hvordan ser du på et 2 plans rækkehus bygget i skrånende terræn?

Andet

Ved ikke

Det er en hustype, jeg ikke vil bo i

Det lyder ikke attraktivt med to etager

Det lyder ikke attraktivt med en så lille grund

Det er en bolig, som jeg ikke vil overveje

Det er en bolig, jeg vil se nærmere på

Lyder attraktivt, men afhængig af beliggenhed

Det passer til vores behov



Hustyper Århus 

Hvilken af disse tre hustyper synes du er mest tiltrækkende?
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