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



Status – går det 
virkeligt dårligt?

� Arbejdsløsheden er på 4,1% (brutto 6,1%)
� Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.
� Spædbørnsdødeligheden falder stadig
� Vi har et kæmpemæssigt overskud på

betalingsbalancen
� Renten er ufatteligt lav
� En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
� Befolkningen vokser 



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



Gør-det-selv moderne 
igen

� Fra designerkøkken til Ikea
� Det er godt at kunne selv og spare penge
� Fornuften råder i nogle år endnu
� Det skal helst være semi-proffessionelt udført
� Det skal handle om værktøj, arbejde, teknikker 

og materialer
� Fra naturen bevægelsen betyder også tilbage til 

det basale og ud med alt det tingel-tangel, der 
er kommet til de senere år



Kilde: Danmarks Statistik, 2012
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022

Kilde: Danmarks Statistik, 2012
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Indkomstfordelingen 
for familier, 2011
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Hvad er der i vejen med 
boligmarkedet?

� Ingenting – det er bare ved at blive normalt igen
� Lange liggetider – politisk og økonomisk usikkerhed
� Rekord mange boliger til salg – positivt at sælgerne er på

vej tilbage til markedet
� Grundbetingelserne burde være gode – renten lav

� Den nye normal er væsentligt anderledes end den 
gamle
� Tænk på 1990erne eller 1970erne
� Boligmarkedet kommer til at udvikle sig langsomt i 

længere tid
� Den økonomisk sparevej kan mærkes
� De yngre i 30erne har lært at være bange for gæld



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



Huset er apteringen

� Hvad sker der, når man sprænger folks hjem i 
luften?

� Seest kl. 17:15: Kvinderne var hjemme
� Skalmuren og åbningen ind til rørføringen
� Individualiteten sidder i overfalderne
� En billig krop sammen med en dyr aptering er et 

godt hus
� Vi er langt fra fornemmelsen for hus, som 

fandtes under bedre byggeskik





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 indstråling 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!

� Der er en meget stort potentiale i vedvarende energi –
vind, vand, sol, bio-brændsel mv. 



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”



Energiinvesteringer i 
ejendomme og boliger

� Stigende afgifter – skattereformer skal 
finansieres

� Alt skal stige – og ikke med det formål at 
bruge mindre, men at give penge

� Mere adfærdsregulering – CO2 neutralitet 
bliver fremmet

� Egen varmeforsyning, egen el-produktion og 
varmepumper og energi fra jorden og luften

� Isolering, energi-vinduer, kuldebroer mv.



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
� Det nye store vækstområde – bliver hele tiden mere effektive

� Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage



Fremtidens installationer

� Udskiftnings- og modernisering-markedet vil 
vokse 

� Der vil blive behov for nye badeværelser og 
køkkener så snart folk føler sig sikre økonomisk

� Fremover kommer der store investeringer i 
energiinstallationer
� Det vil brede sig til hele byggeriet

� Nybyggeriet er på vej op 
� Vi får igen noget af det sjove – udebad, spa, 

swimmingpools med solvarme etc.



� 15 mia til sygehuse
� Boligbyggeriet  - først den almene sektor, 

derefter det private
� Kontorejendomme – vækst i det jyske og 

særligt i Århus, Københvan skal nok komme 
tilbage

� Produktionsejendomme – der er nye vinde i 
industrien lige nu, så investeringer vil snart 
stige igen

Vækst i byggeriet



Fremtidens virksomhed

� Husk at tage godt imod kunderne – også på
nettet

� Få Jeres folk til at tale pænt og rydde op efter 
sig, når de er gæster i private hjem

� Det er dem, der sætter sig i spidsen for 
virksomehden, der klarer sig bedst

� I skal udvikle medarbejdernes kompetencer, så
de kan følge med udviklingen

� Produktiviteten – der er meget at vinde i årene 
frem



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Kannikegade 18
8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk


