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Bosættelse i byer versus forstæder

Relativ befolkningstilvækst i Danmark

Størst befolkningsvækst i forstæderne 
Befolkningstallet i byer og forstæder stiger i hele Europa. Mens storbyerne primært er at-
traktive på grund af deres gode jobmuligheder, flytter folk til forstæderne med et ønske om 
større livskvalitet, såsom lavere boligomkostninger, mere plads og mindre luft- og støjforu-
rening, men uden at gå på kompromis med beskæftigelsesmulighederne og kulturelle tilbud.

Sammensætningen af boliger i Danmark

Over hele verden fortsætter storbyerne med at vokse. Det anslås, at 55 % af 
verdens befolkning i 2016 var bosat i bymæssig bebyggelse. I 2050 vil dette 
gælde for mere end to tredjedele af verdens befolkning¹. Healthy Homes  
Barometer 2018 tager temperaturen på huse og bygninger i europæiske byer 
og forstæder og undersøger, hvordan de kan forbedres til gavn for mennesker, 
samfund og kloden.

Der findes 1,5 mio. enfamiliehuse i Danmark, og dermed lever størstedelen af danskerne 
i denne boligform.

¹ United Nations Habitat: https://unhabitat.org
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Stort behov for renovering
To tredjedele af de danske bygninger er bygget før 1979, og 40% af bygningerne har et af 
de laveste energimærker E, F eller G². Dermed eksisterer der et stort behov for renovering 
af de danske boliger, men renoveringsraten er lav. Kun 1-2% af bygningsbestanden bliver 
renoveret hvert år. 

Bygningsmangler og sandsynligheden for at angive dårligt helbred i Danmark

Udgifterne til bolig varierer fra land til land i Europa, men for de fleste europæere er udgift-
erne til bolig i dag den enkeltstående højeste udgift. Selvom der er privat kapital til rådighed 
i markedet, eksisterer der mange barrierer, der begrænser investering i renovering. Nogle af 
disse barrierer er manglende tilgængelig information om fordelene ved energirenovering, 
delte incitamenter, manglende kendskab til energirenovering som investeringsmulighed, høje 
transaktionsomkostninger ved mindre renoveringsarbejde samt begrænsede muligheder 
for finansiering.

Der er tydelig sammenhæng mellem bygningens tilstand og ens helbred. Fx viser undersø-
gelser, at der er 40 % større risiko for at udvikle astma, hvis man bor i et fugtigt hjem 
(Fraunhofer, 2017). Og den største andel af boliger med fugtighed i Danmark findes blandt 
enfamiliehusene. 

Desuden har vi i Danmark en særlig udfordring med manglende dagslys i vores boliger. 
Danskerne har op mod tre gange så stor sandsynlighed for dårligt helbred, hvis de bor i et 
hus med ringe dagslysforhold. Det er omtrent dobbelt så meget som for den gennemsnitlige 
europæer. 

² Dansk Dansk Byggeri, Byggeriets Energianalyse 2017.
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Hver 5. dansker bor i almennyttig bolig

Sundt arbejdsmiljø øger produktiviteten

Lejeboliger af god kvalitet, og som er til at betale, er afgørende for at kunne løse proble-
merne med social ulighed, dårlig folkesundhed og høje energiomkostninger. Udbuddet af 
lejeboliger varierer meget fra land til land i Europa, afhængigt af landets demografi og 
velfærdssystemer. 

En ny rapport³ viser, at investeringer i boliger ikke blot er nødvendigt for at tackle sociale 
problemer, men også er en god forretning. Ifølge rapporten kan engangsomkostningerne 
ved en gennemrenovering af utilstrækkelige bygninger tilbagebetales inden for 18 måneder 
gennem forøget produktivitet og besparelser på sundhedsudgifter og energiomkostninger.

Næst efter vores hjem bruger vi størstedelen af vores tid på arbejdspladsen, og tendensen 
er, at flere og flere arbejder inden for på et kontor. Et sundt kontormiljø med et godt in-
deklima, termisk komfort og dagslys har vist sig at have en markant positiv påvirkning på 
produktiviteten. Faktisk kan medarbejderes produktivitet stige med helt op til 10% med 
et sundt indeklima.

90% af en virksomheds driftsudgifter går til personaleomkostninger, og det burde derfor 
være af høj prioritet for arbejdsgiverne at sikre et sundt kontormiljø, der fordrer en høj 
produktivitet og bidrager positivt til medarbejdernes sundhed.

% af befolkningen bosat i socialt, 
kommunalt eller almennyttigt 

boligbyggeri i Danmark

% af den samlede danske  
arbejdsstyrke arbejder på kontor

18,5%

36%

3 https://www.eurofound.europa.eu/fr/news/news-articles/inadequate-housing-is-costing-europe-eu194-billion-per-year
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