
SVEND ERIK ROLANDSEN
BYPLANLÆGGER

Aktuelle tendenser inden for byudvikling
Med særligt fokus på almene boliger uden for de store byer

https://www.building-supply.dk



Den almene boligsektor rolle i samfundet i forandring



Byplanprisen til Aalborg Øst – flotte by- og bygningsrenovering, men især 
langt, sejt træk fysisk, socialt

www.faod.dk www.frivillighuset.dk



Tre centrale temaer

Boligmarkedets aktuelle udvikling i 11. kreds – tid til flere 
almene boliger?

Almene boliger i den blandede og bæredygtige by

Kampen om at tilbyde fællesskaber i samfundet!



Et blik på boligmarkedet på Sjælland uden for København

www.boligsiden.dk

www.finans.dk

www.finans.dk



Et blik på boligmarkedet på Sjælland uden for København

www.statistikbanken.dk www.statistikbanken.dk



Et blik på boligmarkedet

www.statistikbanken.dk



2019: Investorer søger udad (regionalt) og nedad (pris) – men udsigt til fortsat ubalance

www.bolius.dk



”Dobbelt urbanisering” og bosætning i sommerhuse



2020 og frem: Øget usikkerhed – vigende private investeringer, tid til flere almene boliger?

www.berlingske.dk



Set i det lys - hvordan kan man som almen boligsektor påvirke boligudviklingen positivt

?



Almene boliger i den blandede og bæredygtige by – ja tak! Men skal tænkes ind fra start

www.cfbo.dkwww.struernyheder.dk



Blandede boligformer – eksperimentere, lære af hinanden, samarbejde baseret på tillid

www.aalborgnu.dkwww.abhim.dk



Hvordan kan den almene boligsektor fortsat være samlingspunkt på tværs 
af befolkningsgrupper?
Den almene sektor – tradition for at præge samfundsudviklingen
Mønsterbyer og –bydele
Fællesskaber som en del af DNA’et

www.lbf.dk



Ensomhed & fællesskaber

”104.000 ældre føler sig ufrivilligt 
ensomme, og tallet vokser. I almene 
boliger bor flere alene og 
gennemsnitsalderen er højere end i andre 
boligformer”. (Realdania) 



Derfor er boligfællesskaber igen på dagsordenen – flere byder sig til, også private

www.koegekyst.dkwww.nybygget.dk



Boligfællesskaber er igen kommet på dagsordenen – flere byder sig til

www.nybygget.dk



Opsummering

• Boligmarkedet i 11. kreds er præget af forskelligartede udviklingstendenser – vækst, stagnation og 
tilbagegang ses ofte inden for samme kommuner/område.

• Demografiske forandringer – flere ældre

• I en række områder er priserne ikke steget eller steget moderat – har betydning for beboernes fremtidige 
bosætningsvalg. Strammere finansiering af private boliger. Almene boliger en vigtig del af boligmarkedet

• Udsigt til forventelig nedgang i det private boligmarked – tid til flere almene boliger?

• Stor interesse for at blande boliger i nye byudviklingsprojekter – kræver at de almene er ”på mærkerne” 
og med i dialogen fra start for at tænke almene boliger ind

• Øget interesse for bofællesskaber. Men den almene sektors rolle som de, der tilbyder fællesskabet, 
udfordres fra flere sider
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