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Program
Velkomst
Astrid Fonsbøl, sekretariatsleder i AlmenNet

Oplæg om fremtidens beboere og boligtendenser
v. Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

Fremtidens boligformer – eksempler fra virkeligheden
v. Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB

Workshop 

Præsentation af løsningerne og afrunding







Fremtidens beboere og 
boligtendenser
• Formålet med vejledningen om Fremtidens almene 

bolig er:

• At komme med et billede af den aktuelle 
samfundsudvikling ved at belyse, hvilke tendenser, de 
såkaldte megatrends, der sandsynligvis kommer til at 
påvirke udviklingen af fremtidens almene bolig.

• At sætte fokus på, hvilke overvejelser man kan 
have/skal have inden man bygger for fremtiden i 
forhold til bygningsfysik.

• At komme med et bud på, hvordan man kan udvikle 
fremtidens almene bolig ved hjælp af personas
(udviklet af Fremforsk).



Hvad er megatrends?
• Store globale bevægelser, der påvirker nutiden og fremtiden
• Fremskrivninger og tendenser i nutiden
• Megatrends virker samtidigt og påvirker hinanden

• Inspiration og fikspunkter til brug for udviklingsarbejde









Aldring
Befolkningstilvækst
Frem mod 2030 vil befolkningen stige 
med ca. 6 pct. Og frem mod 2060 med 
ca. 14 pct.

I 2060 vil befolkningen være på 6,6 mio. 
indbyggere.

Flere ældre i samfundet
79% af befolkningsstigningen frem 
mod 2030 forventes at ske i gruppen 
65+.

Andelen af personer mellem 18-64 år 
vil være aftagende frem mod 2040.



Unge og ældre er overrepræsenteret 





Stigende individualisering

Andelen af singler i befolkningen 
ventes at stige frem mod 2040



Andel af enlige mænd, enlige kvinder og par 
med børn

Fordeling mellem enlige forældre og par 
med børn





Urbanisering



Urbanisering

TJAJA
Projektmuligheder



I dag: Hvor og for hvem skal vi bygge?





Personaer
• Hvad er en persona? 
• Hvorfor arbejde med personaer?
• Hvordan?



Hvad er en persona?

En persona er en form for arketype på en beboer.
Det er et billede, der forsøger at udtrykke en gruppe beboere 
gennem en beskrivelse af et menneske eller en familie, der 
kunne eksistere i virkeligheden, og ville være et samlende 
gennemsnit af denne gruppe. 
Det er så at sige midtpunktet for en gruppe beboere, som vi 
eventuelt kunne regne præcist ud, hvis vi havde alle relevante 
data om hver enkelt beboer.



Almene personaer
• Fremforsk har udarbejdet 11 personaer, som de anser for at 

være et repræsentativt billede af, hvordan fremtidens 
almene beboere ser ud.

• Ca. 7-10 år ude i fremtiden

• Overvægt af kvinder, enlige, indvandrerbaggrund, unge og 
ældre

• Undervægt af ”den klassiske kernefamilie”



Hvorfor arbejde med personaer?

Metoden kan f.eks. anvendes til:

• Definition af, hvem I bygger til, 
eller gerne vil bygge til.

• Ideudvikling af nye boligtyper.

• I designfasen af en konkret bolig 
og bebyggelse.



Persona
Tekst med:
• Baggrund om persona
• Om nuværende bolig
• Ønsker til boligen



I tvivl om hvem jeres beboere er?
LBF’s Beboerdata:

• Alle beboere opdelt på alder

• Antal husstande fordelt på typer

• Beboernes beskæftigelse

• Antallet af børn efter antallet af forsørgere

• Pensionister på pensionstype

• Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og 
vestlige/ikke vestlige lande

• Uddannelse

• Indkomst

• Personer på offentlig forsørgelse

• Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype

• Kriminalitet



Fremtidens beboere og 
boligtendenser
• Megatrends

• Overvejelser omkring 
bygningsfysik

• Personaer
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