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Nutidens boliger til fremtidens behov

om at spå….
• det passer alligevel aldrig
• som at se i et bakspejl
• fremtiden er så småt ved at tage form
• vi kender nutiden, men fremtiden = stor 

usikkerhed



Forudsigelser – ej blot ekstrapolering
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Nutidens boliger & fremtidens behov

• Den nære fremtid (næste 20-30 år) sker der 
masser masser af forandringer vi ikke kan 
gætte os til idag

• ser bort fra ragnarok (samfundets 
sammenbrud og naturkatastrofer)

• Danmark vil sådan ca være hvor det er, 
men ikke nødv. med samme betydning

• De fleste boliger og øvrige bygninger i 2040 
findes allerede nu! 

• Det gælder faktisk også befolkningen!
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Befolkningsfemskrivning 2010-40, indeks
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Gennemsnitlig husstandsstørrelse 1981-2010
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Fuldført boligbyggeri, kvm
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Hvad kan vi vente os af fremtiden?

• Boligformer/ ejerform
• demografisk udvikling
• individualisering
• markedsstyring eller regulering?
• højere levealder? = en lang periode 

som pensionist
• længere erhvervsaktiv periode?



AB

CD
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velfærd

stagnation
solidaritet
kollektivisme
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mellem høj og lav
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Social 
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Livsform  livsstil
Syntesen – arbejdsliv og øvrige 
aktiviteter under ét: Arbejder-, karriere- og 
selvstændig livsform
MODERNISME

oplevelsessamfundet – ”tag hvad du vil have”
Identitetsskabelse - selviscenesættelse
Flydende arbejdsbegreb
POSTMODERNISME



Voksende social differentiering



Store forandringer…

• Miljø/ bæredygtighed? Energirenoveringer
• indvandring?
• arbejdskraftmangel?
• Klimaændring (DK: vådere, mere 

blæsende, varmere)
• fødevarekrise?
• eksploderende energipriser?
• ny, immateriel livsstil vinder frem?
• storbykoncentration eller spredt 

bosætning i landdistrikterne?



Etageboliger i Københavns kommune fordelt efter ejerform,
 1981 - 2010 (%)
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Hvor anderledes ser det ud i 2040?
• renovering eller nybyggeri? 
• større ulighed – også på boligmarkedet: 

Ejer, lejer eller midt imellem?
• flere byboere, især København og 

Århus
• nedrivning af boliger på landet
• flere ældre  tilpasning af boligmassen
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