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Boligprognose for Aarhus Kommune 2019-2029 

 

Boligprognosen for Aarhus Kommune 2019-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes 

opført i kommunen i de kommende 11 år. Boligprognosen opdateres hvert år forud for udarbejdelse af be-

folkningsprognoser i februar. Boligprognosens slutår følger slutåret i Kommuneplanen. Hvert fjerde år udar-

bejdes en ny Kommuneplan, hvor der bliver lagt fire nye år til tidsintervallet. I det år, hvor Kommuneplanen 

udarbejdes, foretages der samtidig en grundigere gennemgang af boligprognosen som følge af de fire nye år 

i slutningen af tidsintervallet.   

 

Formålet med prognosen 

Boligprognosen er først og fremmest et administrativt arbejdsredskab, der bruges som input i kommunens 

befolkningsprognoser herunder skoleprognose og dagpasningsprognose. Herigennem har den stor indfly-

delse på fastlæggelsen af de forskellige skoledistrikters fremtidige behov for både dagtilbudsbyggeri og loka-

leudbygning på skoler. Boligprognosen kan derudover anvendes af alle, der har behov for et overblik over 

den forventede boligudbygning i hele Aarhus Kommune eller delområder heraf.  

 

Boligprognosen baserer sig på kendte udbygningsplaner, og forsøger på den baggrund at forudsige den 

fremtidige boligudbygning i Aarhus Kommunes forskellige lokalområder. Prognosen inddrager således ikke 

udbygningsstrategiske eller politiske hensyn.  

 

Opbygning af data 

Prognosen indeholder forventet boligbyggeri på baggrund af: 

• Byggesager 

• Vedtagne lokalplaner 

• Planlagte lokalplaner 

• Rammebelagte områder i kommuneplanen 

• Planer for opførelse af alment byggeri, plejeboliger, boliger til socialt udsatte mv. 

 

Prognosen er inddelt i tre intervaller, som afspejler en faldende prognosesikkerhed i forhold til, hvorvidt boli-

gerne faktisk realiseres. Intervallerne er: 

 

2019-2020: Her er der primært tale om forventet byggeri i vedtagne lokalplaner med finansieret og evt. 

igangsat byggeri samt byggesager (som ikke hænger sammen med ændrede/nye lokalpla-

ner). 

2021-2023:  Her er primært tale om forventet byggeri i planlagte lokalplaner, men der kan også indgå byg-

gesager og byggeri i vedtagne lokalplaner, hvor tidshorisonten til forventet færdiggørelse er 

lidt længere. I sidste del af intervallet kan der også være tale om forventet byggeri i rammebe-

lagte områder. 

2024-2029:  I dette interval fylder forventet byggeri i rammebelagte områder mest, og usikkerheden om-

kring realisering af byggeriet er derfor stigende. Stadig indgår også forventet byggeri i planlag-

te lokalplaner. 
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Hvert enkelt forventet byggeprojekt er placeret præcist geografisk, så det er muligt at foretage dataafgræns-

ninger ud fra forskellige distriktsinddelinger. Vurderingen af antal boliger i det enkelte projekt er foretaget på 

intervalniveau, så ønsker man et tal for forventet boligbyggeri i et konkret årstal, bliver det et gennemsnit ud 

fra det interval, som det ligger i.  

 

Vurderingen er desuden opdelt i to boligstørrelser: 

• Små boliger med 1-2 værelser 

• Familieboliger med 3 værelser og derover 

 

Til den efterfølgende modellering af befolkningsprognosen opdeles familieboligerne yderligere i mellemstore 

boliger (3-4 værelser) og store boliger (over 4 værelser) af systemmæssige hensyn. 

 

Indregning af almene boliger 

Planlovgivningen giver mulighed for, at byrådet kan fastsætte krav om, at op til 25 % af boligmassen skal 

være almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning for nye boligområder, herunder også for privatejede 

arealer. Aarhus Kommune benytter sig af denne mulighed, og bruger bestemmelsen i lokalplanlægningen af 

almene boliger i alle dele af byen ud fra en konkret vurdering i relation til det konkrete projekt.  

 

I vurderingen ser man primært på, hvor stor en andel almene boliger, der på nuværende tidspunkt er i områ-

det, sammenlignet med andelen i resten af kommunen – og dermed, om det er hensigtsmæssigt at øge an-

delen i det konkrete område. Man ser desuden på, om arealet har en størrelse, hvor det giver mening at 

opstille krav. Disse vurderinger er rettesnor for fremtidige lokalplaner og afspejler sig også i boligprognosens 

tabeller. Realiseringen af disse boliger er dog forbundet med større tidsmæssige usikkerheder. 

 

Indregning af plejeboliger, boliger til socialt udsatte mv. 

I boligprognosen er også indregnet planlagt og forventet byggeri af plejeboliger, boliger til socialt udsatte 

mv., som hører under magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

Disse boliger er indregnet i det omfang, at det er muligt at sætte en konkret fysisk placering på. Der findes 

således også forventet byggeri under disse afdelinger – særligt lidt længere ude i årene, som endnu ikke er 

fysisk placeret og dermed ikke indgår i boligprognosen. Da der primært er tale om små boliger uden børn, 

har det ingen indflydelse på skoleprognosen og dagpasningsprognosen.  

 

Boliger opført de seneste fem år 

Det samlede antal nyopførte boliger de seneste fem år fordelt på boligstørrelser vises i nedenstående tabel. 

Opgørelsen er foretaget 1. januar 2019, og da der er et lille efterslæb på registreringen af opførte boliger, må 

det angivne boligtal i 2018 forventes at være lidt lavere, end det endelige tal vil være. 

 

År 
Små boliger      
(1-2 vær.) 

Mellem boliger 
(3-4 vær.) 

Store boliger 
(over 4 vær.) Boliger i alt 

2014 285 462 270 1.017 

2015 806 545 222 1.573 

2016 699 818 328 1.845 

2017 1.291 1.801 265 3.357 

2018 1.614 1.311 424 3.349 
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Ovenstående tal er opgjort som differencen mellem nyopførte boliger og nedrevne boliger hvert enkelt år. 

Det bemærkes, at tallene ikke er helt identiske med den historiske opgørelse over nyopførte boliger i den 

foregående boligprognose, da opgørelsesmetoden er blevet forfinet siden da.  

 

Opgørelsen over nyopførte boliger fra 2014 til 2018 viser, at der er sket en kraftig vækst i løbet af de seneste 

fem år - især i antallet af små og mellemstore boliger. Den viser dog også, at forholdet mellem antallet af de 

tre boligstørrelser svinger fra år til år 

 

Sammenligning af opført byggeri med tidligere prognoser 

Opført byggeri i 2018 sammenlignet med prognose 2018 og prognose 2016 

I seneste boligprognose fra 2018 var der en forventet udbygning på 3.005 små boliger og 3.698 familieboli-

ger i perioden 2018-2019. I disse tal var der indregnet en realiseringsgrad på 80 % i 2018 og 70 % i 2019-

2022 i forhold til de indmeldte forventninger til boligudbygningen. Med antagelse om en ligelig fordeling mel-

lem 2018 og 2019 svarer dette til 1.503 små boliger og 1.849 familieboliger eller i alt 3.352 boliger årligt.  

 

Det opgjorte boligtal for 2018 viser (foreløbigt) 3.349 boliger fordelt på 1.614 små boliger og 1.735 familiebo-

liger. Det samlede antal opgjorte boliger er altså kun 3 lavere end forventet, mens der er opført 111 flere 

små boliger og 114 færre familieboliger i forhold til det forventede.  

 

I den foregående boligprognose fra 2016 (der findes ingen prognose fra 2017 på grund af metodeskift), var 

der en forventet udbygning på 1.472 små boliger og 1.939 familieboliger eller 3.411 boliger i alt i 2018 (når 

2018 ses som en tredjedel af den forventede udbygning i perioden 2018-2020).  

 

Det opgjorte boligtal for 2018 er dermed 62 boliger lavere end det var forventet i prognose 2016, og der er 

opført 142 flere små boliger og 204 færre familieboliger i forhold til det forventede.  

 

Opført byggeri i 2016-2017 sammenlignet med prognose 2016 

I boligprognose fra 2016 var der en forventet udbygning på 1.715 små boliger og 3.451 familieboliger eller i 

alt 5.166 boliger i perioden 2016-2017.  

 

I 2016-2017 er der faktisk opført 1.990 små boliger og 3.212 familieboliger – i alt 5.202 boliger. Dette giver i 

alt 36 boliger mere end forventet og dækker over 275 flere små boliger og 239 færre familieboliger.   

 

Sammenligningen af opført byggeri med tidligere prognoser opsummeres i følgende tabel: 

 

  2016-2017 2018 

  Små Familie I alt Små  Familie I alt 

Faktisk opførte 1.990 3.212 5.202 1.614 1.735 3.349 

Prognose 2018      1.503 1.849 3.352 

Difference       111 -114 -3 

Prognose 2016 1.715 3.451 5.166 1.472 1.939 3.411 

Difference 275 -239 36 142 -204 -62 
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Overordnet set kan det opførte byggeri i 2016-2018 altså siges at stemme meget godt overens med forvent-

ningerne i både prognose 2018 og 2016. Bag tallene ligger der dog væsentlige forskydninger mellem forskel-

lige områder i kommunen. Således har udbygningen i nogle distrikter været overvurderet, mens den i andre 

distrikter har været undervurderet. I udarbejdelsen af den nye prognose for 2019 er der taget højde for, om 

den forventede udbygning i de enkelte distrikter i 2016-2018 rent faktisk er realiseret. 

 

Det forventede boligbyggeri 2019-2029 

Tallene for den forventede boligudbygning er som beskrevet tilvejebragt ved at gennemgå byggesager, lo-

kalplaner og rammebelagte områder. Erfaringsmæssigt vil der ske en udskydelse af en del af byggeprojek-

terne, uden at det på nuværende tidspunkt er muligt at udpege hvilke. Der arbejdes derfor med forskellige 

realiseringsgrader i de tre intervaller – altså hvor stor en andel af boligerne, der faktisk forventes opført på 

det planlagte tidspunkt. 

 

2019-2020: Realiseringsgrad på 100 %, da der primært er tale om vedtagne og igangværende projekter.  

2021-2023: Realiseringsgrad på 80 %, da der erfaringsmæssigt sker en udskydelse af en del af byggepro-

jekterne, uden at det på nuværende tidspunkt er muligt at udpege hvilke.  

2024-2029: Realiseringsgrad på 100 %, da det forudsættes, at der vil være projekter, som udskydes til 

efter 2029, men samtidig vil der også komme projekter til, som skydes fra årene før 2024. 

Desuden vil der komme nye projekter til, som på nuværende tidspunkt ikke er kendte eller blot 

så usikre, at det ikke er muligt at placere dem geografisk. 

 

Dette giver følgende overordnede forventninger til det fremadrettede boligbyggeri: 

 

2019-2020: Årligt gennemsnit på 1.595 små boliger og 1.736 familieboliger – i alt 3.331 boliger 

2021-2023: Årligt gennemsnit på 1.394 små boliger og 1.937 familieboliger – i alt 3.331 boliger 

2024-2029: Årligt gennemsnit på 955 små boliger og 2.073 familieboliger – i alt 3.027 boliger 

 

Det forudsættes dermed, at udbygningsniveauet fra 2017 og 2018 med over 3.000 boliger årligt fortsætter i 

alle årene 2019-2029.  

 

Usikkerheder i prognosen 

Som nævnt er byggeriet i de førstkommende år forholdsvist sikkert, da det bygger på konkrete byggesager 

og på vedtagne lokalplaner – altså typisk byggerier, som man allerede nu kan følge i opstartsfasen. Mere 

usikkert er det med byggerier i prognosens sidste år, og erfaringsmæssigt er det sværest at komme med 

præcise forudsigelser om boligudbygningen i de store byudviklingsområder som eksempelvis Lisbjerg, De 

Bynære Havnearealer og Nye. Her vil tidsforskydninger og konjunkturændringer betyde, at prognoserne er 

mere usikre – særligt i forhold til, hvornår de forventede boliger er færdigopførte. Særlige forhold omkring 

disse byudviklingsområder kan derfor betyde, at en ”klump” af boliger kan blive skubbet ud af prognosens 

sidste interval. Der vil derfor hvert år i forbindelse med opdateringen af boligprognosen blive fulgt nøje op på 

udviklingen i de store byudviklingsprojekter. 
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Præsentation af data 

I et interaktivt kort over Aarhus Kommune ses alle de forventede byggeprojekter, og ved berøring af de en-

kelte projekter (efter tryk på ”i”=infoknap) vises antallet af henholdsvis små boliger og familieboliger i de tre 

intervaller 2019-2020, 2021-2023 og 2024-2029. Der er for hvert område opgjort en restrummelighed, som 

udtrykker den samlede boligkapacitet, som området kan rumme. I de tilfælde, hvor restrummeligheden er 

større end det forventede antal boliger til og med 2029, så er det udtryk for, at der er kapacitet til flere boliger 

efter 2029.  

 

Det bemærkes, at det interaktive kort viser det fulde antal forventede byggeprojekter uden at tage hensyn til 

realiseringsgraden på 80 % i 2021-2023. Realiseringsgraden er indregnet i selve boligprognosen.  

 

Fra databasen, som det interaktive kort er baseret på, kan der trækkes regneark, som efter behov strukture-

rer og præsenterer data på forskellige måder. I regnearkene kan det blandt andet vises, hvor mange af de 

forventede boliger, der er almene. 

 

Link til interaktivt kort: 

http://webkort.adm.aarhuskommune.dk/spatialmap?page=loading&page=admfavorite&name=mapview&profi

le=mapview 

 

For at komme til boligprognosen: Gå ind under ”Kommuneplan (afd.)”, ”Boliger” og ”Boligprognose 2019”.  

 

Øverst i kortet findes en værktøjslinje. Vælg infoknappen ”I” og tryk derefter på et konkret farvemarkeret 

område for at få vist antallet af boliger i området. 

 

 

 

 

Nedenfor ses tre tabeller, som viser antal små boliger og familieboliger i boligprognosen opdelt på skoledi-

strikter, lokalsamfund og statistikdistrikter. I disse tabeller er realiseringsgraden på 80 % i 2021-2023 indreg-

net.  

 

Ved behov for andre tabeller eller aktive regneark kontaktes Karina Holme Frederiksen, Borgmesterens Af-

deling (89402124/ khf@aarhus.dk). 

 

http://webkort.adm.aarhuskommune.dk/spatialmap?page=loading&page=admfavorite&name=mapview&profile=mapview
http://webkort.adm.aarhuskommune.dk/spatialmap?page=loading&page=admfavorite&name=mapview&profile=mapview
http://webkort.adm.aarhuskommune.dk/spatialmap?page=loading&page=admfavorite&name=mapview&profile=mapview
http://webkort.adm.aarhuskommune.dk/spatialmap?page=loading&page=admfavorite&name=mapview&profile=mapview
mailto:khf@aarhus.dk
mailto:khf@aarhus.dk
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Tabel 1: Forventede nye boliger i Aarhus Kommune 2019-2029 fordelt på skoledistrikter 
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Tabel 2: Forventede nye boliger i Aarhus Kommune 2019-2029 fordelt på lokalsamfund 
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Tabel 3: Forventede nye boliger i Aarhus Kommune 2019-2029 fordelt på statistikdistrikter 
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