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Indledning
Siden 2009 har befolkningstilvæksten i København været stigende, herunder også i aldersgruppen
18 – 29-årige. Befolkningstilvæksten har medført et pres på boligmarkedet generelt og særligt for
lavindkomstgrupperne, herunder studerende. Københavns Kommune har igennem de senere år haft
en række initiativer, hvis formål har været at øge udbuddet af boliger målrettet unge og studerende,
så udbuddet kan følge med den stigende efterspørgsel, der opstår som følge af
befolkningstilvæksten.
Siden 2010 har byggeriet af ungdomsboliger været stigende i Københavns Kommune. Som følge af
de mange initiativer og opførslen af de mange ungdomsboliger, blev det ifm. vedtagelsen af
kommuneplan 2015 besluttet, at ”Det store antal ungdomsboliger, der bygges i disse år, giver
anledning til, at vi frem mod Kommuneplan 2019 ser på kvaliteten af disse boliger, og på hvordan
ungdomsboligerne fordeler sig i byen, især set i forhold til bydele, der i forvejen har mange små
boliger.”
Derudover blev det i forbindelse med den politiske behandling af ”Evaluering af kommunens
ungdomsboligstrategi” den 26. maj 2016 besluttet af en samlet Borgerrepræsentation at videreføre
protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen, herunder bemærkningen ” […] det skal indgå i
arbejdet med Kommuneplan 2019, hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med ungdomsboliger”.
Nærværende analyse, som er udarbejdet af Økonomiforvaltningen med bidrag fra Teknik- og
Miljøforvaltningen, adresserer således udviklingen i demografi for 18 – 29-årige og studerende
samt udviklingen i ungdomsboligmasse siden 2010.
For at vurdere det fremtidige boligbehov, adresserer analysen også prognosen for den fremtidige
befolkningstilvækst for 18 – 29-årige generelt og studerende samt antallet af ungdomsboliger på
vej.
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Økonomiforvaltningens anbefalinger
Anbefalingerne opdeles i planmæssige anbefalinger, lovmæssige initiativer og øvrige anbefalinger.
Planmæssige anbefalinger:
•
•
•
•

Øge målsætningen for antallet af tilvejebragte ungdomsboliger så dækningsgraden pr. ung
stiger.
Lempe p-normen for ungdomsboliger mhp. at kræve færre p-pladser ved nybyggeri.
Arbejde for at disponere friarealerne bedre for at skabe kvalitet i fællesarealerne.
Optimer cykelparkering, så cykelparkeringsanlæg ikke dominerer friarealerne.

Forslag til lovmæssige initiativer:
•
•

Muliggør boligsikring til kollegieværelser uden eget køkken for at fremme kollegiebyggeri,
som understøtter fællesskab mellem beboerne og har et potentiale for billigere husleje qua
færre private kvadratmeter.
Sikre at kun studerende kan bo private ustøttede ungdomsboliger via ny lovgivning.

Øvrige anbefalinger:
•
•

Bygherrer kan med fordel inddrage erfaringer med drift af ungdomsboliger tidligt i processen
ved opførelse af ungdomsboliger med henblik på at optimere boliger og fællesarealer, så
fællesskab mellem beboerne kan øges og fraflytningsfrekvensen nedbringes.
Hvad angår private ustøttede ungdomsboliger, indikerer analysen, at en tilpasset husleje
bidrager til at nedbringe fraflytningsfrekvensen, og øger muligheden for fællesskab.
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Dækningsgrad
Ved at øge antallet af tilvejebragte ungdomsboliger øges dækningsgraden af boliger for unge (18 –
29-årige). Dækningsgraden er andelen af ungdomsboliger i forhold til antallet af unge. I dag er
dækningsgraden eksempelvis ca. 9 pct. hvilket svarer til 10,8 ung pr. ungdomsbolig, idet der er
15.299 ungdomsboliger til 165.300 unge jf. figur 1.
Dækningsgraden kan også beregnes som andelen af ungdomsboliger i forhold til antallet af
studerende jf. figur 2. I dag er dækningsgraden eksempelvis ca. 20 pct. hvilket svarer til 4,9
studerende pr. ungdomsbolig, idet der er 15.299 ungdomsboliger til 75.168 studerende jf. figur 2.
Økonomiforvaltningen bemærker her, at det er vanskeligt at forudsige, hvor mange studerende, der
er i fremtiden. Ved nedenstående beregning har Økonomiforvaltningen antaget, at andelen af
studerende 18 – 29-årige ud af alle 18 – 29-årige er den samme i 2031 som den er i dag.
Figur 1 og 2 illustrerer situationen i dag ved de 9 pct. / 20 pct., og eksemplificerer det fornødne
antal ungdomsboliger i 2031, såfremt dækningsgraden skal hæves til hhv. 12 / 26 pct, 14 / 30 pct.
eller 16 / 35 pct.
For at øge dækningsgraden til:
•
•
•

12 pct. / 26 pct. kræver det ca. 5.000 ungdomsboliger i 2031
14 pct. / 30 pct. kræver det ca. 8.000 ungdomsboliger i 2031
16 pct. / 35 kræver det ca. 12.000 ungdomsboliger i 2031

E KSE MPLE R PÅ DÆ K N I N G SG RA D FO R UNG E (1 8 - 2 9 - Å RI G E )
Antal ungdomsboliger

10,8 ung pr.
ungdomsbolig

8,3 ung pr.
ungdomsbolig

7,1 ung pr.
ungdomsbolig

6,3 ung pr.
ungdomsbolig

26.848
23.492
20.136
15.299

9%

12%

14%

16%

Figur 1: Eksempler på dækningsgrader i 2031 for unge (18 – 29-årige). Dækningsgraden ved 9 pct. er den nuværende
dækningsgrad, og tager udgangspunkt i antallet af unge (18 - 29-årige) og antallet af ungdomsboliger ved udgangen af 2018. For de
øvrige dækningsgrader er udgangspunktet det anslåede antal unge i 2031.
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EKSEMPLER PÅ DÆKNINGSGRAD FOR STUDERENDE (18 - 29-ÅRIGE)
Antal ungdomsboliger

4,9 studerende pr.
ungdomsbolig

3,9 studerende pr.
ungdomsbolig

3,3 studerende pr.
ungdomsbolig

2,9 studerende pr.
ungdomsbolig

26.848
23.492
20.136
15.299

20%

26%

30%

35%

Figur 2: Eksempler på dækningsgrader i 2031 for studerende (18 – 29-årige) Dækningsgraden ved 20 pct. er den nuværende
dækningsgrad, og tager udgangspunkt i antallet af studerende (18 - 29-årige) og antallet af ungdomsboliger ved udgangen af 2018.
For de øvrige dækningsgrader er udgangspunktet det anslåede antal studerende i 2031. Bemærk, at det her er antaget, at andelen af
studerende 18 – 29-årige ud af alle 18 – 29-årige er den samme i 2031 som den er i dag.
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Sammenfatning
Tilvækst i befolkningen og boligmasse
Befolkningstilvæksten i København har været kraftig i de senere år. Særligt i den studieaktive alder
18 – 29 år har København oplevet en kraftig tilvækst. Tilvæksten sker årligt typisk i de kvartaler
hvor der er studiestart.
For lavindkomstgruppen af de 18 – 29-årige, som oftest er studerende, er det øvrige boligmarked
blevet endnu mere utilgængeligt. Tilvæksten har således medført stigende efterspørgsel på boliger
til netop denne målgruppe, som i takt med den generelle befolkningstilvækst også har oplevet en
lavere adgang til det øvrige boligmarked.
Analysen viser, at antallet af studerende har været stigende i København i de senere år. Udviklingen
ser ud til at stagnere og falde en smule i de kommende, mens antallet af 18 – 29-årige ser ud til at
stige med ca. 5.300 indtil 2023, hvor tilvæksten forventes at falde svagt igen. I 2031 forventes en
sammenlagt tilvækst i aldersgruppen på ca. 2.500 unge.
Idet de studerende vurderes at være en del af lavindkomstgruppen i aldersgruppen, indikerer faldet i
studerende, at det er sværere for en studerende at finde en bolig i København. Indikationen bakkes
op af udviklingen i Centralindstillingsudvalgets (CIU) venteliste, som viser en øget søgning på
studieboliger i hovedstadsområdet. Det bemærkes dog, at udviklingen for Københavns andet
indstillingsudvalg, Kollegiernes Kontor i København (KKIK) tyder på en lidt mindre søgning.
Siden 2010 har Københavns Kommune haft en række initiativer for at øge udbuddet af ungdomsog studieboliger i takt med befolkningstilvæksten. Effekten af initiativerne ses først omkring 2015,
hvor opførelsen af ungdomsboliger steg til 1.000 ibrugtagne ungdomsboliger årligt, og takten ser ud
til at fortsætte.
Den kraftige befolkningstilvækst koblet med et ungdomsboligmarked, der først for alvor tog fart
omkring 2015 har betydet, at dækningsgraden fra 2010 – 2015 var faldende. Dette skete i en
periode, hvor det øvrige boligmarked generelt blev mindre tilgængeligt for lavindkomstgrupper som
studerende.
En lavere dækningsgrad for studie- og ungdomsboliger koblet med en lavere tilgængelighed til
andre boliger har i perioden haft som konsekvens, at det har været svært at finde en bolig som
studerende. Med de mange ungdomsboliger opført siden 2015 er dækningsgraden dog steget med et
procentpoint.
I de kommende år er der et stort antal ungdomsboliger på vej som følge af kommunale investeringer
i almene ungdomsboliger og en fortsat stigende privat interesse for at opføre ungdomsboliger.
Økonomiforvaltningen vurderer, at kommunens planmæssige initiativer for at øge opførslen af
ungdomsboliger har bidraget til væksten i ungdomsboliger. Markedsinteressen for ungdomsboliger
skal også ses i et internationalt perspektiv, hvor investorer i stigende grad kigger på
ungdomsboligmarkedet.
En stor del af de kommende ungdomsboliger vil være almene ungdomsboliger. De opføres i regi af
de 400 mio. kr. som Københavns Kommune har afsat i kommunal grundkapital til almene
ungdomsboliger. Det vurderes, at de 400 mio. kr. svarer til ca. 3.350 almene ungdomsboliger. En
stor del af de kommende ungdomsboliger, vil derfor have en billigere husleje, end de private
ustøttede ungdomsboliger, der har udgjort hovedparten af nyopførte ungdomsboliger siden 2010.
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Økonomiforvaltningen forventer under alle omstændigheder, at dækningsgraden forventes øget de
kommende år. Det skyldes, at ungdomsboligmassen stiger pga. de mange almene og private
ungdomsboliger, der er på vej, samtidig med at befolkningstilvæksten i aldersgruppen ser ud til at
stagnere en anelse i de kommende år.
Befolkningstilvæksten koblet med et øvrigt boligmarked, der er blevet mindre tilgængeligt, har sat
yderligere pres på at øge dækningsgraden, for at tilvejebringe boliger, som de studerende kan bo i.
På baggrund af analysen vurderes det derfor, at der fortsat er en underkapacitet af ungdoms- og
studieboliger, idet udbuddet indtil videre ikke har kunnet følge med befolkningstilvæksten.
Målsætningen på ungdomsboliger bør revideres i Kommuneplan 2019 for at sikre, at
dækningsgraden fortsætter med at stige i hele planperioden frem mod 2031.
Dækningsgrad
Dækningsgraden for ungdomsboliger er i København steget fra ca. 8 pct svarende til 12,5 unge pr.
ungdomsbolig i 2010 til ca. 9 pct svarende til 10,8 ung pr. ungdomsboliger ved udgangen 2018. I
den mellemliggende periode fra 2010 til 2015 har der været et fald i dækningsgraden. Det skyldes,
en kraftig vækst i antal unge mellem fra 18 og 29 år, og at ungdomsboligbyggeriet ikke havde taget
helt fart i den pågældende periode. Fra 2015 til 2018 er dækningsgraden igen øget. Det skyldes, at
ungdomsboligbyggeriet i den periode for alvor tog fart, hvor der i perioden blev tilvejebragt over
3.000 ungdomsboliger.
Forudsat at takten for ibrugtagne ungdomsboliger fastholdes på ca. 1.000 ungdomsboliger om året i
hele den komme planperiode (2019 – 2031) svarer det til en vækst på ca. 12.000 ungdomsboliger.
Med 1.000 ungdomsboliger om året, vil dækningsgraden på ungdomsboliger hæves fra 9 pct. i 2018
til 16 pct. i 2031.

Udvikling ved måltal for dækningsrad (16 %)
2015

2019
165300

Antal unge (18-29-årige)

167576

167800
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130340

12,0
10,8
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9,26%

7,41%

16,00%
6,3
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0
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180000
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0,0
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Dækningsgrad (%)
Antal ungdomsboliger

Antal unge (18 - 29-årige)

Unge pr. ungdomsbolig

Dækningsgrad unge (%)

Figur 3: Historisk dækningsgrad siden 2010 og bud på fremtidige dækningsgrad. Kilde:Københavns Kommune
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Bosætningsmønstre
Overordnet viser analysen, at de studerende som udgangspunkt bor på færre kvadratmeter end
øvrige 18+ årige. De studerende bor typisk i private udlejningsboliger og andelsboliger. Det
fremgår også, at ungdomsboligerne, som reserveret og målrettet studerende, også er beboet af
studerende. Altovervejende bor både de studerende og øvrige 18+ årige i lejligheder, hvilket dog
ikke er overraskende, idet en meget stor del af boligmassen i København består af lejligheder.
Unge og studerende udgør en relativt stor del af befolkningen i København. I København udgør
studerende i gennemsnit 13,5 pct. af den 18+-årige befolkning. Nørrebro er den bydel med flest
studerende, både i antal og andel af studerende København med 18,8 pct. af de 18+ årige.
Økonomiforvaltningen besigtigelser af nyopførte ungdomsboliger indikerer, hvad der bekræftes i
andre rapporter om unge og deres boligvalg, at huslejen har stor betydning for valget af bolig. Der
er stor forskel på huslejeniveauet når det kommer til ungdomsboliger i København. De nye private
ungdomsboliger er som udgangspunkt dyrere end nye almene ungdomsboliger. Ift. de almene
ungdomsboliger generelt er der en gennemsnitlig forskel på ca. 600 kr. per kvadratmeter pr. år.
Som eksempel koster en nybygget almen ungdomsbolig på 35 m2 i gennemsnit 4.000 kr. pr. måned,
mens en nybygget privat ungdomsbolig på 35 m2 koster ca. 5.000 kr. pr. måned. I gennemsnit
koster en almen ungdomsbolig på 35 m2 i København ca. 3.000 kr. pr. måned.
Huslejen og boligkvaliteten har betydning for, om en ungdomsbolig har en høj fraflytningsfrekvens.
Er huslejen for høj ift. den kvalitet, som boligen og byggeriet rummer, indikerer analysen, at en
beboer som udgangspunkt vil være på jagt efter noget billigere. Dermed øges
fraflytningsfrekvensen og det har en negativ betydning for muligheden for et fællesskab, som de
unge og studerende efterspørger.
Karakteristik af Københavns nye ungdomsboliger
Siden 2010 er der opført ca. 4.900 ungdomsboliger inkl. ommærkninger af utidssvarende og små
almene familie- og ældreboliger.
De nye ungdomsboliger er som udgangspunkt opført i brokvartererne og i de nye
byudviklingsområder. Sammenlignes det med antallet af 1- og 2-værelses lejligheder i bydelene,
fremgår det, at de nye ungdomsboliger etableres både i områder med relativt mange 1- og 2værelses lejligheder som Nørrebro og Vesterbro, men også i områder, hvor der ikke er så mange
som Valby og Indre by.
Gennemsnitsstørrelsen på en ungdomsbolig er umiddelbart steget over tid – dog i perioden 20102016 er det gennemsnitlige antal boligkvadratmeter faldet med 10 m2 fra 44,8 m2 i 2010-2011 til
34,8 m2 opgjort i 2016. Denne tendens bakkes op af andre rapporter, der konkluderer, at de unge
ønsker færre personlige kvadratmeter for at få en mindre måned husleje og samtidig flere fælles
kvadratmeter som kan danne rammen om et fællesskab som ved kollegier.

Metode
Analysen er primært udarbejdet på baggrund af kvantitative data om ungdomsboligbyggeri opført i
perioden 2010-2018 og kvantitative data om demografi samt studieoptag. De kvantitative data er
tilvejebragt via Velfærdsanalyseenheden i Økonomiforvaltningen og suppleret af data Uddannelsesog Forskningsministeriet mf. Data om unges bosætningspræferencer er tilvejebragt gennem
eksisterende litteratur (se kilder), herunder Københavns Kommunes Bosætningsanalyse 2014.
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Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en delanalyse, der vedrører kvaliteten i nyopførte
ungdomsboliger. Delanalysen vedhæftes ungdomsboliganalysen og er udarbejdet på baggrund af
besigtigelser af fem udvalgte ungdomsboligbyggerier opført efter 2010, som Økonomiforvaltningen
og Økonomforvaltningen har besigtiget i fællesskab. De udvalgte ungdomsbyggerier består af tre
nyopførte bebyggelser og to konverteringer af eksisterende byggeri. Heraf er to almene og tre
private projekter (bilag 1).

Definitioner
-

Kollegie- og ungdomsboliger defineres i Kommuneplan 2015 som nyopførte boliger, der er
mellem 25 – 50 m2 (brutto). Der er ikke planmæssigt en forskel på kollegier og
ungdomsboliger. Økonomiforvaltningen bemærker, at det også er muligt at etablere boliger
under 50 m2, som ikke er målrettet studerende, såfremt der er særlige forhold der gør sig
gældende.

-

I nærværende analyse opereres med målgruppen unge som antal unge (18 – 29-årige). Som
udgangspunkt er målgruppen for ungdomsboliger også studerende, idet det antages, at det
typisk er studerende i aldersgruppen 18 – 29-årige, der er målgruppen for små
ungdomsboliger. 18 – 29-årige studerende antages også at være en lavindkomstgruppe, som
i takt med befolkningstilvæksten, har oplevet en ringere tilgængelighed til den øvrige
boligmasse. Det bemærkes, at målgruppen for almene ungdomsboliger er unge med særligt
behov, og tilvejebringelse af disse understøtter således også boliger til ikke-studerende unge
med særligt behov.

-

Studerende er som udgangspunkt defineret som personer indskrevet på en fuld uddannelse
pr. 1. oktober 2017 (uddannelsesregistret), EKSL. personer registreret med
uddannelsesaktivitet som primære beskæftigelse pr. november i den registerbaserede
arbejdsstyrkestatistik (RAS). I sidstnævnte indgår bl.a. (men ikke nødvendigvis)
udvekslingsstuderende, da de er under uddannelse, men ikke tager en fuld uddannelse i DK.

-

I analysen opereres med begrebet kollegie- og ungdomsboliger, som defineret i
kommuneplan 2015. Begrebet dækker over almene ungdomsboliger, private ustøttede
ungdomsboliger, støttede private ungdomsboliger og støttede selvejende ungdomsboliger,
som er opført med hjemmel i forskellig lovgivning og støtteordninger. I analysen uddybes
de forskellige ungdomsboligtyper ikke, idet de nyopførte ungdomsboliger består af almene
ungdomsboliger og private ustøttede ungdomsboliger. De øvrige ungdomsboligtyper opføres
ikke længere grundet ændret lovgivning.

Der findes i dag fire overordnede boligtyper med offentlig støtte, som overvejende er beregnet
til studerende (Studieboliger i Danmark. Rammer, regler og muligheder 2014, Uddannelses- og
Forskningsministeriet og Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter 2014).
Almene ungdomsboliger er en del af en almen boligorganisation og følger som sådan
grundlæggende de samme regler som andre almene boligtyper, herunder bidrag til og dækning fra
Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Boligerne bebos overvejende af studerende, men
anvendes også til andre unge med særligt behov.
Selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med offentlig støtte er selvstændige, uafhængige
institutioner, og består typisk af ét kollegium. De er således ikke en del af en boligorganisation og
adskiller sig på en række punkter fra almene ungdomsboliger. Kollegieboliger i selvejende
ungdomsboliginstitutioner, opført med offentlig støtte før 1978, bebos udelukkende af studerende,
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mens nyere boliger også kan bebos af andre unge med særligt behov. Der kan ikke længere ydes
støtte til nye selvejende ungdomsboliginstitutioner.
Selvejende almene ungdomsboliger blev indført fra 2005. Boligtypen er i vidt omfang underlagt de
samme regler som almene ungdomsboliger, men i modsætning til almene ungdomsboliger er
selvejende almene ungdomsboliginstitutioner selvstændige institutioner, der ikke er en del af en
boligorganisation. Selvejende almene ungdomsboliger kan både bebos af studerende og andre unge
med særligt behov.
Støttede private ungdomsboliger kunne i perioden 2003-2008 etableres med offentlig støtte i de
uddannelsesbyer, hvor behovet var størst. Boligerne, som er forbeholdt studerende (herunder
mindst 10 pct. udvekslingsstuderende), følger på de fleste områder reglerne for andet privat
udlejnings boligbyggeri. Der er i alt etableret ca. 2.600 boliger efter ordningen, overvejende i
Københavns, Frederiksberg, Aalborg og Roskilde Kommuner.

Afgrænsning
-

Analysen beskæftiger sig primært med nybyggeriet af ungdomsboliger siden 2010 herunder
også konverteringer foretaget efter 2010. Dog går visse statistikker længere tilbage for at
sætte udviklingen i en historisk kontekst. I de valgte cases, undersøger analysen kun
ungdomsboliger opført efter 2010.

-

Analysen beskæftiger sig primært med boliger til unge og studerende. Der er også et behov
for at tilvejebringe små boliger til unge med et særligt behov som fx skæve boliger eller små
billige almene familieboliger. Dette behandles ikke særskilt i analysen, men almene
ungdomsboliger, som der er mange på vej af, kan også bebos af unge med særlige behov.
Tilvejebringelsen af dem dækker således også et behov for at tilvejebringe boliger til den
målgruppe.

Initiativer
Siden 2010 har Københavns Kommune igangsat en række initiativer med formålet er øge udbuddet
af boliger målrettet unge og studerende. Nedenfor oplistes de væsentligste:

Boligstrategi for unge og studerende 2012 – 2015.
Et centralt initiativ for at forbedre boligvilkårene for unge og studerende kom med Københavns
Kommunes ”Boligstrategi for unge og studerende 2012 – 2015”. Borgerrepræsentationen vedtog
den 9. februar 2012 ”Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2015”. Strategiens
hovedgreb var, at der både skulle etableres flere kollegie- og ungdomsboliger, og at den
eksisterende boligmasse skulle udnyttes bedre. Strategien opstillede fem mål, som blev understøttet
af en række konkrete indsatser:
•
•
•
•
•

MÅL 1: at der etableres flere ungdomsboliger i takt med at antallet af unge vokser
MÅL 2: at de støttede ungdomsboliger er attraktive og til at betale for målgruppen
MÅL 3: at sikre den kortest mulige ventetid på en ungdomsbolig for unge med akut behov
for en bolig
MÅL 4: at lette unges adgang til byens øvrige boliger
MÅL 5: at levere målrettet information til unge, der vil flytte til København

Strategien samlede og initierede en række af kommunens indsatser for at øge mængden af
boligmuligheder til unge og studerende. Strategien blev evalueret i Borgerrepræsentationen 26. maj
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2016, hvor det fremgik, at alle fem mål enten var fuldt indfriet eller delvist indfriet. Det blev
samtidig besluttet, at der ikke var behov for at forlænge strategien, idet ungdomsboligområdet
fremadrettet styres i vedtagne planer og aftaler, herunder bl.a. kommuneplanen og hoved- og
udlejningsaftaler med BL’s 1. kreds.

Mål og rammer i kommuneplanen
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2011 blev en række plankrav til ungdomsboliger lempet. Bl.a.
muliggjordes byggeri af flere og større ungdomsboliger end hidtil, ligesom kravene til
ungdomsboligernes beliggenhed blev gjort lempeligere. Med kommuneplan 2011 blev der også
muliggjort opførelse af 3.000 ungdomsboliger.
På baggrund af dialog med branchen om barriererne for at få opført private ustøttede
ungdomsboliger, vedtog Borgerrepræsentationen den 10. april 2014 ”Kommuneplantillæg for
”Kollegie- og ungdomsboliger, generelle bestemmelser” til Kommuneplan 2011. I de tidligere
kommuneplaner var der ikke en målsætning om ungdomsboliger men en kvote for et maksimalt
antal ungdomsboliger, som der kunne opføres i planperioden.
Med kommuneplantillægget blev kvoten på 3.000 ungdomsboliger i planperioden 2011-2023 øget
til 6.000, og reglerne for hvilke typer bygninger, der kunne omdannes til kollegie- og
ungdomsboliger blev forenklet. Yderligere indeholdt tillægget lempelser af lokaliseringskravene,
parkeringsnorm og friarealkrav. Begrundelsen var, at kommuneplanens retningslinjer og rammer
bedre kunne målrettes målgruppens behov og samtidig medføre et øget byggeri af ungdomsboliger.
Med Kommuneplan 2015 blev kommuneplantillæggets bestemmelser videreført og kvoten på 6.000
ungdomsboliger blev erstattet af et mål om ibrugtagning af min. 6.000 boliger i perioden 2015 –
2027. Udviklingen fra kvote til målsætning viser, at Københavns Kommune er gået fra at begrænse
antallet af ungdomsboliger til at fremme udviklingen af dem i takt med at behovet for dem er steget.

Almene ungdomsboliger
Københavns Kommune har tradition for et tæt samarbejde med den almene sektor på boligområdet.
Samarbejdet er fx udmøntet i Hovedaftalen 2015 – 2018, der bl.a. opstiller et mål om, at 10 % af
boligerne i nye familieboligafdelinger, der opføres i byudviklingsområder, etableres som små
boliger, der koster under 3.200 kr. om måneden i husleje (2014-pl). Boligerne bygges primært som
almene ungdomsboliger.
Udlejningsaftalen, der er indgået for samme periode, giver boligorganisationerne mulighed for at
udleje en andel af kommunens almene familieboliger efter fleksible udlejningskriterier, som giver
unge under uddannelse fortrinsret på ventelisten. Udlejningsaftalen regulerer også kommunens
anvisningsret til almene familie- og ungdomsboliger.
Herudover kan nævnes, at en række boligorganisationer som opfølgning på budget 2003 og senere
har forpligtet sig til at ommærke i alt 1.308 små familieboliger til ungdomsboliger. Aftalerne er
hægtet op på samtidige tilsagn om nyopførelse af ca. 700 store almene familieboliger. Ved
udgangen af i starten af 2019 var 910 familieboliger ommærket til ungdomsboliger.
Endelig vedtog borgerrepræsentationen den 10. december 2015 en rammeaftale mellem kommunen
og BL’s 1. kreds om ommærkning af overskydende ældreboliger til familie- eller ungdomsboliger
afhængig af boligstørrelsen. Rammeaftalen er knyttet op på ændringer i almenboligloven, som
gjorde det muligt i en treårig periode at søge om ommærkningsbidrag til boliger mellem 50 og 65
m2, der blev ommærket midlertidigt til ungdomsboliger i en 10-årig periode. I starten af 2019 var
142 ældreboliger ommærket til ungdomsboliger.
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Aftalerne er midlertidige, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske, når aftalerne udløber. I
forbindelse med den aktuelle genforhandling af Hovedaftalen er det derfor besluttet, at der skal
nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede indgåelsen af en ny ældreboligaftale i 2019.
Ift. nybyggeriet af almene ungdomsboliger har Københavns Kommune siden 2013 afsat 400 mio.
kr. i almen grundkapital til opførsel af cirka 3.350 almene ungdomsboliger. Det første almene
ungdomsboligbyggeri, Øselsgården, blev taget i brug i sommeren 2016 og i 2017 blev også
Bryggershuset og Samuels Kirke indviet. Grundkapital forventes udmøntet i konkrete projekter i de
kommende år.

Midlertidige studieboliger
For at imødekomme den akutte efterspørgsel på studieboliger, har muligheden for at opføre
midlertidige studieboliger, der er hurtige at opføre, været efterspurgt politisk og blandt en række
developere. Borgerrepræsentationen vedtog den 18. maj 2017 et medlemsforslag om at udarbejde en
strategi for etableringen af midlertidige studieboliger i København som følge af den nye mulighed i
planloven, som muliggjorde dispensation til midlertidige studieboliger i op til 10 år.
Borgerrepræsentationen godkendte efterfølgende strategi og administrationsgrundlaget for
midlertidige studieboliger den 30. november 2017. Strategien og administrationsgrundlaget
udlægger rammerne for at Københavns kan få så mange midlertidige studieboliger som muligt, som
fungerer som et supplement til de permanente ungdomsboliger. Pt. er der ibrugtaget 84 midlertidige
studieboliger og flere anslås at være på vej.

Befolkningen
I dette afsnit redegøres for befolkningstilvæksten blandt unge i aldersgruppen 18 – 29-årige,
studieoptaget samt for prognosen for både unge og studerende. Derudover følger en redegørelse af
aldersgruppens bosætningsmønstre.

Udvikling i befolkningen (18 – 29-årige)
Københavns Kommune har siden 2009 oplevet en befolkningstilvækst på lidt over 10.000 personer
om året. En stor del af befolkningstilvæksten har været i aldersgruppen 18 – 29 år, hvor der bare
siden 2010 har været en tilvækst på 30.232 borgere i aldersgruppen 18 – 29 år (figur 1).
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Figur 4: Demografisk udvikling for aldersgruppen 18 – 29 år pr. kvartal. Kilde: Københavns Kommune

Befolkningstilvæksten for 18 – 29-årige sker typisk omkring 1. og i særlig grad 3. kvartal mens den
er negativ i 2. og 4. kvartal, men samlet set er der sket en årlig tilvækst (Figur 1). Tendensen har
været den samme i hele perioden og hænger sandsynligvis sammen med, at studieoptaget sker i 1.
og 3. kvartal, hvorfor tendensen med en kraftig befolkningstilvækst i samme periode kan forklares.
Graferne forklarer også, hvorfor der lige omkring 3. kvartal er et akut og stort pres på boliger til
netop denne målgruppe.
Mens befolkningstilvæksten af 18 – 29-årige har været stigende i hele perioden siden 2006 (jf. figur
2), har tilvæksten af studerende også været stigende. Siden 2015 har antallet af studerende i
København dog været svagt faldende. København har i hele perioden haft flere studerende med
bopæl i kommunen end studiepladser.
Forskellen mellem antal studiepladser og studerende med bopæl i København er dog skrumpet ind
fra omkring 2010 til 2017. Antallet af studerende med bopæl i København er svagt faldende mens
antallet af personer, der studerer i København, men som bor uden for kommunen, er stigende.
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Figur 5: Udviklingen i 18 – 29-årige i forhold til udviklingen i antal studerende. Kilde: Københavns Kommune.
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Studieoptag i Københavns Kommune (antal studerende pr. år)
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Figur 6: Antal nyoptagede studerende i Københavns Kommune. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Det fremgår af ”Notat vedr. studieoptaget i 2018” udarbejdet af Uddannelses- og
Forskningsministeriet, at det årlige studieoptag i København er vokset fra ca. 13.000 studerende i
2011 til ca. 15.000 studerende i 2016, hvorefter det er nogenlunde stabiliseret (Figur 3). Samme
tendens ses i hele Region Hovedstaden.
København har således oplevet en stigning i antallet af nyoptagne studerende, hvor en stor del må
forventes at skulle finde en bolig senest omkring studiestart, som typisk er i 1. og 3. kvartal. Det
bemærkes dog, at tendensen er svagt faldende siden 2016, hvor der i København samtidig er et fald
i antal studerende med bopæl i kommunen.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at udviklingen i nyoptagne studerende siden 2015
kan skyldes flere ting. Dels kan det skyldes, at størrelsen på ungdomsårgange og personer der hvert
år færdiggør en ungdomsuddannelse, og som derfor er potentielle studieoptagede i samme periode,
er steget svagt.
Dels vurderer Uddannelses- og Forskningsministeriet, at den ledighedsbaserede dimensionering kan
have haft effekt. Dimensioneringsmodellen fastsætter fra 2015 og frem et loft over optaget på
uddannelsesgrupper, hvorfra dimittenderne historisk har haft en systematisk og markant
overledighed målt i forhold til de øvrige dimittender fra de videregående uddannelser. Fra 2017
blev der ligeledes aftalt en reduktion i optaget på de engelsksprogede erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelserne svarende til 25 pct. set i forhold til 2015 (straksopbremsningen).
Endelig indførte Københavns Universitet et adgangskrav på alle bacheloruddannelser (med få
undtagelser) om, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0.
Dette adgangskrav har sandsynligvis været medvirkende til det fald på søgning og optagelse, som
Københavns Universitet oplevede i 2018 ift. året før, vurderer Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Tendensen er således, at antallet af studerende i København er svagt faldende, mens studerende i
København med bopæl udenfor kommunen er stigende, hvilket kan indikere, at det er blevet
sværere for studerende at få bopæl i København.

Prognose for tilvækst, studieoptag mm.
For at kunne vurdere det fremtidige boligbehov for ungdomsboliger, er det nødvendigt at undersøge
fremskrivningsprognoserne for unge og studerende.
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På den korte bane viser prognosen en yderligere tilvækst for aldersgruppen 18 – 29-årige fem til
2023 med en stigning på godt 5.300 flere unge i perioden 2019 - 2023. Efterfølgende ser prognosen
for befolkningstilvæksten i unge fra 18 – 29-årige ud til at være aftagende frem mod 2040 på trods
af, at den samlede befolkningstilvækst ser ud til fortsat at stige (figur 7).
På lang sigt forventes det, at aldersgruppen 18 – 29-årige stiger igen omkring 2040 med en
forventet befolkningstilvækst på ca. 20.000 unge i perioden 2040 – 2050. Det bemærkes, at
fremskrivningen baseres på ikke-fødte personer, og fremskrivningen må således forventes at være
forbundet med en vis usikkerhed.
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Figur 7: Befolkningsprognose i København. Kilde: Københavns Kommune,

Overordnet set vurderer Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er en vis korrelation mellem
antallet af studerende på de videregående uddannelser, og antallet af potentielle ansøgere.
Potentielle ansøgere defineres som antallet af studenter. Antallet af studenter er bl.a. afhængigt at
årgangenes størrelse. Den kommende periode forventes der et faldende antal potentielle studerende
pga. faldende størrelse af ungdomsårgange og en negativ befolkningstilvækst i den typisk
studieaktive alder 18 – 29 år. Perioden frem til i dag har været karakteriseret ved en periode med et
stigende antal potentielle studerende.
Prognosen viser på kort sigt, at tilvæksten for både unge og studerende ser ud til at stagnere lidt,
mens de øvrige aldersgrupper ser ud til at stige. Omkring 2040 forventes befolkningstilvæksten i
aldersgruppen 18 – 29 år at stige igen, både i Københavns Kommune og på landsplan. Uddannelsesog Forskningsministeriet forventer en stigning af studerende generelt i Danmark, og det må således
også forventes, at gælde for Danmarks største studieby, København samt i hele regionen.

Bosætningsmønstre
Afsnittet beskriver udvalgte data ift. unge og studerendes bosætningsmønstre. Boligstørrelse og
prissætning bliver løbende behandlet i afsnittet.
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Opdelingen af unge og studerende fordelt på boligstørrelser varierer (figur 5). De studerende i
aldersgruppen 18-29 år bor på færre boligkvadratmeter end gruppen for de øvrige 18+ årige (18+
årige dækker over alle personer over 18 år). Dette kan skyldes, at de studerende ofte er villige til at
gå på kompromis med boligstørrelsen for at holde huslejen nede.
Huslejen har afgørende betydning for boligvalg
Boligens størrelse er en af de ting, de studerende ofte er villige til at gå på kompromis for at holde
huslejen nede. I Boligundersøgelsen (2016) blev de studerende således bedt om at vælge
foretrukken boligstørrelse på baggrund af deres økonomiske situation og besvarelserne viste, at
over 60 pct. ville foretrække en bolig på maksimalt 20 m2, hvis boligudgiften kunne holdes på
højest 3.200 kr. om måneden1. På tilsvarende vis viser Kuben (2016), at 36 % af de studerende
højest vil have en månedlig husleje på 2.999 kr. og 44 % højest vil have en månedlig husleje på
3.999 kr. De tilsvarende præferencerne blandt unge, der ikke er studerende, fremgår ikke af
materialet.

1

2016 priser.
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Areal pr. person (2017)
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Figur 9: Areal pr. person for hhv. 18 – 29-årige studerende og øvrige 18+ årige i København. Kilde: Københavns Kommune

Arealet pr. person fordeler sig skævt imellem de to grupper af unge afhængigt af om man er
studerende eller ej. Dette kan skyldes de forskellige økonomiske råderum, der sætter begrænsninger
for valget af bolig.
Huslejeniveau har betydning på trods af forskellige bolig-præferencer
De unge og studerende udgør ikke én homogen gruppe med samme boligbehov og
boligpræferencer, men overordnet har boligudgifterne, naturligt nok, størst betydning for næsten
alle unge og studerende. I ”Boligundersøgelsen 2016” svarede 98 pct. af de studerende, at prisen
var vigtig eller meget vigtig og i ”Tilflytterundersøgelse 2013” svarede 85 pct. af de unge det
samme. At andelen er lavere i Tilflytterundersøgelsen (2013) skyldes sandsynligvis, at lidt over
halvdelen af de adspurgte ikke var studerende og derfor havde et større økonomisk råderum.

Mellemstore boliger er mest attraktive
Både boligens fysiske stand og størrelse har betydning for de unge og studerendes valg af bolig, og
særligt mellemstore boliger, typisk på 40-79 m2 med to eller tre værelser, er attraktive. Adspurgt
uden hensyn til boligudgifter og økonomisk råderum er det kun knap en femtedel af de unge og
studerende, der foretrækker en lille bolig på 0-40 m2 2. (Epinion 2013)

2

I Epinion (2013) foretrækker 17 pct. af de unge en bolig på 0-40 m2. Betragter man udelukkende respondenter, som er
under uddannelse, er andelen dog 23 %. I Kuben (2016) foretrækker 17 pct. en bolig med 1 værelse, hvilket typisk vil
svare til en bolig på 0-40 m2.
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Ca. 17 % af de studerende bor i ungdomsboliger og resten bor typisk i lejligheder af forskellige
ejerformer (figur 8). For øvrige 18+ årige bor stort set ingen af dem i ungdomsboliger, hvilket
indikerer, at det er studerende, der bor i ungdomsboligerne, hvilket også typisk er hensigten.
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Figur 11: Oversigt over hvilke ejerformer studerende og øvrige 18+ årige bor i.

Studerende bor som udgangspunkt i private udlejningsboliger og til en vis grad i private
andelsboliger (figur 9). Ift. øvrige 18+ årige er studerende klart overrepræsenteret i private
udlejningsboliger, hvor andelen er nogenlunde lige fordelt i andelsboligerne. Studerende er ikke
overraskende underrepræsenteret ift. øvrige 18+ årige, når det kommer til ejerboliger.
Spredning
Østerbro, Amager Vest og i særlig grad, Nørrebro, har en høj andel af unge og studerende. Nørrebro
er samtidig den bydel, hvor der bor flest unge og studerende.
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Figur 13: Aldersfordelingen i ungdomsboliger opført før og efter 2010. Kilde: Københavns Kommune

Delkonklusion
København har oplevet en kraftig befolkningstilvækst af unge i den typisk studieaktive alder (18 –
29). Befolkningstilvæksten betyder, at København har oplevet en stadigt stigende efterspørgsmål på
boliger til netop denne målgruppe. Det er dog vigtigt at skelne mellem 18 – 29-årige og studerende i
samme aldersgruppe, idet der kan være stor forskel i den enkeltes betalingsevne ift. om personen er
studerende eller i job.
Antallet af studerende har også været stigende i København, men ser nu ud til at stagnere og falde
en smule. For nogle år siden havde København næsten 10.000 flere studerende end studiepladser.
Den forskel ser ud til at falde, og antallet af studerende, der kommer fra andre kommuner er
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stigende, mens antallet af studerende i København er faldende, hvilket kan indikere et boligmarked i
København, der er blevet mindre tilgængeligt for studerende.
Anskues befolkningstilvæksten kvartalsvis fremgår det også tydeligt, at tilvæksten typisk sker i 1.
og 3. kvartal, hvilket sandsynligvis forklares med, at studieoptaget netop sker i disse kvartaler.
Særligt omkring 3. kvartal er tilvæksten høj, hvilket betyder et akut pres på boligmarkedet lige
netop her. I 2. og 4. kvartal ses en negativ befolkningstilvækst for 18 – 29-årige, hvilket indikerer,
at det tager lidt tid før de studerende og unge, der fx er færdige med uddannelse, fraflytter.
På den korte bane ser det ud til, at størstedelen af befolkningstilvæksten for aldersgruppen allerede
er forekommet. Prognosen ser ud til at være stigende indtil 2023 hvorefter den forventes at være
stabil og endda svagt faldende indtil 2040. Det indikerer samtidig også et forventeligt fald i antal
potentielle studerende, som dog forventes at stige igen på lang sigt.
Det bemærkes, at befolkningstilvæksten på trods af stagnationen i aldersgruppen 18 – 29 stadig
forventes at stige generelt i København, hvilket fortsat forventes at medføre yderligere pres på det
øvrige boligmarked, der ikke udelukkende er reserveret til studerende som fx private andelsboliger
og almindelige lejligheder. Et større pres på det øvrige boligmarked vurderes at have betydning for
søgningen til boliger, reserveret til unge og studerende.
På trods af stagnationen i tilvæksten af studerende og 18 – 29-årige, forventer Københavns
Kommune, at boligmarkedet fortsat vil opleves som utilgængeligt for målgruppen, såfremt der ikke
opføres tilstrækkeligt mange ungdomsboliger. Den kraftige befolkningstilvækst har medført et stort
pres på studie- og ungdomsegnede boliger, som 1- og 2-værelseslejligheder, og pba.
befolkningsprognosen generelt forventes det, at der fortsat er behov for boliger reserveret og
målrettet denne målgruppe.
Overordnet viser analysen, de studerende som udgangspunkt bor på færre kvadratmeter end øvrige
18+ årige. Analysen viser også, at studerende typisk bor i private udlejningsboliger og alternativt
private andelsboliger. Det fremgår også, at ungdomsboligerne, som reserveret og målrettet
studerende, også er beboet af studerende.
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Ungdomsboligmassen
I dette afsnit redegøres for, hvor mange og hvor nye ungdomsboliger, der er ibrugtaget og på vej i
de kommende år.

Status på byggeri af ungdomsboliger

Tilvækst i ungdomsboliger siden 2010
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Figur 14: Ibrugtagne ungdomsboliger siden 2010. Kilde: Københavns Kommune,

Stigningen i opførelserne og interessen i markedet for ungdomsboligbyggeriet har taget fart de
senere år. Siden 2015 har takten for ibrugtagne ungdomsboliger været ca. 1.000 ungdomsboliger
årligt inkl. ommærkninger. I perioden 2010 – 2015 er der opført lidt under 1.000 boliger i alt.
De opførte ungdomsboliger har primært været private ustøttede ungdomsboliger. Dette skyldes, at
de almene ungdomsboliger, der bliver opført som følge af de 400 mio. kr. der er afsat i grundkapital
siden 2013, først begynder at blive færdiggjort nu og i de kommende år.
Pt. er der ca. 1.000 almene ungdomsboliger på vej i konkrete projekter. De resterende almene
ungdomsboliger, der opføres som følge af de 400 mio. kr. der er afsat i kommunal grundkapital til
ungdomsboliger forventes opført og ibrugtaget i de følgende år. De fremgår ikke af skemaet, fordi
alle midlerne ikke er udmøntet i konkrete projekter endnu. Det må således forventes, at byggeriet i
de kommende år i høj grad også præges af almene ungdomsboliger.
Derudover skyldes stigningen i antallet af ungdomsboliger ommærkninger af almene ældre- og
familieboliger, som også har været et af Københavns Kommunes initiativer for at øge antallet af
ungdomsboliger i København.
Det bemærkes også, at der ikke længere opføres støttede selvejende eller støttede private
ungdomsboliger fordi den lovgivning med tilknyttede støttemidler, som de er opført efter, ikke
længere er gældende.
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Antal ungdomsboliger i alt i København pr. 1 oktober 2018
Støttede selvejende ungdomsboliger
Støttede private ungdomsboliger
Almene ungdomsboliger
Ustøttede private ungdomsboliger
I alt

4.700
609
3.782
6.208
15.299

Heraf ibrugtaget efter 1.1. 2010
Støttede selvejende ungdomsboliger
Støttede private ungdomsboliger
Nybyggede almene ungdomsboliger
Ommærkninger af almene boliger, familieboliger til ungdomsboliger (1.308-puljen)
Ommærkninger af almene boliger, ældreboliger til ungdomsboliger (Rammeaftalen 2015)
Ustøttede private ungdomsboliger
i alt

0
172
494
814
142
3.255
4.877

Heraf ibrugtaget efter 1.1. 2015
Støttede selvejende ungdomsboliger
Støttede private ungdomsboliger
Nybyggede almene ungdomsboliger
Ommærkninger af almene boliger, familieboliger til ungdomsboliger (1.308-puljen)
Ommærkninger af almene boliger, ældreboliger til ungdomsboliger (Rammeaftalen 2015)
Ustøttede private ungdomsboliger
i alt

0
0
494
510
142
2.908
4.054

Antal ungdomsboliger på vej
Støttede selvejende ungdomsboliger
Støttede private ungdomsboliger
Nybyggede almene ungdomsboliger
Ustøttede private ungdomsboliger
i alt

0
0
1.010
2.516
3.526

Siden 2010 er der tilvejebragt 4.877 ungdomsboliger, hvoraf ca. 4.054 er tilvejebragt siden 2015
svarende til ca. 1.000 ungdomsboliger årligt. Der er i alt ca. 15.300 ungdomsboliger i Københavns
Kommune. Kommuneplan 2015 indeholdt en målsætning om at få tilvejebragt 6.000
ungdomsboliger frem mod 2027.
Med den nuværende interesse i markedet for ungdomsboligbyggeri og takt for opførte
ungdomsboliger på ca. 1.000 boliger om året, forventes målsætningen i Kommuneplan 2015 at blive
indfriet allerede i 2020.
I alt er der 3.526 ungdomsboliger på vej i konkrete projekter med endnu flere på vej, som dog ikke
er en konkretiseret fase endnu.
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Boligstørrelser

Gns. størrelser i m2 (brutto) for opførte ungdomsboliger inddelt
efter opførselsperiode
50
45

41,1

Kvardratmeter

40
35
30

29,3

42,1
39,1

44,8

44,2

36,6
31,3

42,6
34,8

31,9

25
20
15
10
5
0

Gns. Størrelser i m2 for opførte ungdomsboliger efter opførselsperiode
Figur 15: Gennemsnitlige boligstørrelser for ungdomsboliger opført historisk i København. Kilde: Københavns Kommune,

Hvis man ser historisk på de gennemsnitlige boligkvadratmeter i ungdomsboligbyggerierne er det
gennemsnitlige antal kvadratmeter steget. Men hvis der ses isoleret på perioden 2010-2016 er det
gennemsnitlige antal boligkvadratmeter faldet med 10 m2 fra 44,8 m2 i 2010-2011 til 34,8 m2
opgjort i 2016.
Der er sket et væsentligt fald i de gennemsnitlige kvadratmeter for ungdomsboligerne på 10 m2 over
en 6-årig periode fra 2010-2016 (figur 10). Dette kan skyldes flere faktorer som højere bygge- og
boligpriser, men også et øget fokus på fællesskabende arealer i ungdomsboligbyggerierne.
Ved besigtigelserne af de undersøgte ungdomsboligprojekter der er undersøgt i forbindelse med
denne analyse, har ejendomsudviklerne af nogle af projekter indikeret, at der fra investorernes side
er et øget fokus på de driftsmæssige fordele, der kan opnås ved et øget fællesskab i
ungdomsboligbebyggelserne. Det betyder, at der er øget fokus på mindre private kvadratmeter og
større fælles kvadratmeter samt øget fokus og efterspørgsel på viden om, hvordan målgruppen
bruger bolig og bygning. Delanalysen tyder på, at et øget fællesskab har en positiv betydning for
trivsel og friflytningsprocent.
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Kvaliteten af opførte ungdomsbolig siden 2010
– en undersøgelse af fem ungdomsboligprojekter etableret efter 2010
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en delanalyse (bilag 1) som evaluerer kvaliteten af
ungdomsboliger (små boliger) baseret på besigtigelse af fem ungdomsboligprojekter opført efter
2010. De fem projekter repræsenterer både almene og private projekter samt nybyggeri og
ombygning.
I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2015 blev det besluttet, at ”Det store antal
ungdomsboliger, der bygges i disse år, giver anledning til, at vi frem mod Kommuneplan 2019 ser
på kvaliteten af disse boliger…”
Der er tre niveauer i delanalysen: bebyggelsen, boligen og byen.
Bebyggelsen
Friarealer udenfor: Kvaliteten af friarealerne i de besigtigede ungdomsboligerne varierer.
Disponeringen og udformningen af cykelparkering samt miljøstation/affaldshåndtering er med til at
påvirke kvaliteten af friarealerne, herunder særligt mulighederne for, at beboerne kan opholde sig
uden for og derved også rammen for, at der etableres fællesskaber på tværs.
Kvaliteten i forhold til indretning, materialer og den oplevelsesmæssige værdi er generelt større i de
private projekters friarealer end de almene projekter. I flere af de besigtigede projekter dominerer
både cykelparkering og affaldshåndtering karakteren, og der er således begrænset plads til og
mulighed for ophold for beboerne.
Parkering: Besigtigelserne viste, at en stor del af de etablerede bilparkeringspladser til projekterne
er ubenyttede.
Fællesarealer indenfor: Fællesarealerne indenfor giver ligesom friarealerne udenfor rum til
fællesskab i ungdomsboligerne. Gennemgående for de besigtigede projekter er, at overfladernes
materialer, farver, udformning mv. har stor betydning for kvaliteten og oplevelsen af
fællesarealerne. De besigtigede projekters fællesarealer havde hhv. flere mindre fællesarealer med
forskellige funktioner som bl.a. fælleskøkken, tv-rum, fitness rum, bordtennis rum, vaskeri mm. og
et enkelt større fællesområde, hvor flere funktioner blev samlet.
Boligen
Delanalysen viser, at den generelle kvalitet af de fem besigtigede ungdomsboliger, bliver påvirket
væsentligt af kvaliteten af lysindfald og materialer samt rummets geometri og planlayout. Det har
stor betydning for, hvordan boligen opleves, både positivt og negativt. Prioritering af indretning og
materialevalg samt disponering af funktionerne i de enkelte boliger, giver en overordnet bedre
kvalitet af de små boliger. Fx kan gangarealer minimeres og med fordel benyttes som
betjeningsareal til køkken og bad/toilet. Hertil kommer, at altaner i boligen får boligen til at virke
større og giver mulighed for direkte adgang til ophold udenfor og interaktion med det større fælles
friareal.
Byen
Delanalysen viser, at den kontekst, bygningen indgår i, særligt i de udsatte boligområder, kan spille
en stor rolle i udviklingen af projektet. Nogle projekter har aktivt inddraget nærmiljøet i
udviklingen af bebyggelsen og friarealerne, for at styrke tilknytningen til stedet.
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Geografisk spredning
Det fremgår af kortet over fordelingen af ibrugtagne ungdomsboliger og ungdomsboliger på vej, at
de er koncentreret primært i brokvartererne og i de nye byudviklingsområder (figur 12).
Sammenlignes der med antallet af 1- og 2-værelses lejligheder, fremgår det, at de nye
ungdomsboliger etableres både i områder med relativt mange 1- og 2-værelses lejligheder som
Nørrebro og Vesterbro, men også i områder, hvor der ikke er så mange som Valby og Indre by
(figur 11).

Antallet af 1- og 2-værelses lejligheder på bydelsniveau
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Figur 16: Antallet af 1- og 2-værelses lejligheder på bydelsniveau. Kilde: Københavns Kommune,
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Figur 17: Ibrugtagne ungdomsboliger pr. bydel. Kilde: Københavns Kommune,

Beliggenhed er en vigtig faktor for boligvalg
Udover prisen er beliggenheden i nærheden af studie og/eller arbejde er også en meget vigtig
faktor for de unge og studerende, bl.a. fordi det kan være dyrt at pendle. Boligen skal også helst
ligge tæt på butikker og aktiviteter (Kuben, DSK, ØKF). En undersøgelse blandt studerende i
Aalborg viste dog, at kun ca. en fjerdedel af de unge hellere ville gå på kompromis med huslejen
end beliggenhede n (Kuben, 2016).
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De store byer og central beliggenhed er en central faktor
Ifølge tilflytterundersøgelsen er storbylivet og byens tilbud en vigtig forudsætning for de
københavnske unges valg af bopæl. De vælger bl.a. at bo i København fordi de ønsker byliv,
aktivitet, caféer, natteliv og sociale netværk. Størstedelen foretrækker at bo centralt, gerne i
brokvartererne med let tilgængelighed til byens tilbud og gode muligheder for at cykle. De unge
finder det også vigtigt at bo et sted, hvor de kan realisere og udfordre sig selv, om mange unge
vælger ikke blot København pga. studierne – også karrieremulighederne har stor betydning.

Dækningsgraden for ungdomsboliger
Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af befolkningen (18 – 29-årige), hvis boligbehov
dækkes af ungdomsboliger. Jo større dækningsgrad, jo færre ung pr. bolig. Er dækningsgraden fx
100 pct. svarer det til én ungdomsbolig pr. ung.
Dækningsgraden for ungdomsboliger er i København steget fra ca. 8 pct. svarende til 12,5 unge pr.
ungdomsbolig i 2010 til ca. 9 pct. svarende til 10,8 ung pr. ungdomsboliger i 20193.
I den mellemliggende periode fra 2010 til 2015 har der været et fald i dækningsgraden. Det skyldes,
en kraftig vækst i antal unge mellem fra 18 og 29 år, og at ungdomsboligbyggeriet ikke havde taget
helt fart i den pågældende periode.
Fra 2015 til 2019 er dækningsgraden igen øget. Det skyldes, at ungdomsboligbyggeriet i den
periode for alvor tog fart, hvor der i perioden blev tilvejebragt ca 4.000 ungdomsboliger.
Såfremt dækningsgraden blev beregnet ud fra antallet af studerende og ikke unge mellem 18-29 år
generelt, ville dækningsgraden være højere i København, som det fremgår af figur 18. Beregnes
dækningsgraden i 2019 for studerende er den ca. 20 pct.
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Figur 18: Udviklingen i dækningsgraden for unge (18 – 29-årige) 2010 – 2018. Kilde: Københavns Kommune,
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Dækningsgrad 2010-2018 for studerende (18 - 29-årige)
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Dækningsgraden i de større danske uddannelsesbyer
Med udgangspunkt i tal fra svar fra folketingets boligudvalg i 2016 (Spørgsmål nr. 650, J. nr. 20174441) har Århus Kommune udarbejdet en tabel over dækningsgraden for studieboliger i Danmarks
større uddannelsesbyer pr. 1. 1. 2017.
Det bemærkes, at Århus Kommune har udregnet dækningsgraden ved forholdet mellem antal
studerende og antal studieboliger. I Københavns Kommune udregnes dækningsgraden ved forholdet
mellem 18 – 29-årige og antal ungdomsboliger.
Studiepladser

Studerende med bopæl

Studieboliger

Dækningsgrad pr. studieplads

København

72096

68718

12382

17,2%

Frederiksberg

18913

9353

1464

7,7%

Lyngby-Taarbæk

13022

3116

1545

11,9%

Roskilde

13190

3431

2349

17,8%

Odense

27174

19972

5089

18,7%

Aarhus

48644

41670

12255

25,2%

Aalborg

24387

19786

7215

29,6%

Øvrige

47792

99176

31819

66,6%

Prognose for opførte ungdomsboliger
Det forventes, at takten på ca. 1.000 ibrugtagne ungdomsboliger årligt fortsætter. Der er ca. 3.526
både private og almene ungdomsboliger på vej eksklusiv yderligere ommærkninger af almene
familie- og ældreboliger på den relativt korte bane.
Københavns Kommune oplever fortsat en stor interesse for at investere i og etablere private
ustøttede ungdomsboliger. Derudover har Københavns Kommune selv afsat 400 mio. kr. til 3.350
almene ungdomsboliger. Såfremt der i de kommende år afsættes endnu mere grundkapital på budget
til almene ungdomsboliger, forventes dette tal at stige.
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Delkonklusion
Siden 2015 har der været en væsentlig stigning i antal opførte ungdomsboliger med ca. 1.000
ungdomsboliger tilvejebragt årligt. Med 400 mio. kr. afsat i grundkapital til ca. 3350 almene
ungdomsboliger flere private ungdomsboliger på vej med en stadigt stigende interesse i markedet,
er der stadig mange på vej. Ungdomsboligerne koncentreres i visse bydele og omkring stationerne,
som retningslinjerne i kommuneplanen forudsætter.
Udviklingen i CIU’s venteliste indikerer, at efterspørgslen på ungdomsboliger er vokset på trods af
en stigning i byggeriet. Også udenfor København er tendensen for søgningen stigende, hvilket også
indikerer, at målgruppen i stigende grad bosætter sig udenfor København, som med stor
sandsynlighed skyldes udfordringen i at få en bolig i København. Dog bemærkes, at udviklingen i
KKIK’s venteliste, er, at venteliste har været en anelse faldende i samme periode.
Københavns Kommune vurderer således, at det kan indikere en underkapacitet på boliger målrettet
målgruppen. I takt med at boligmarkedet generelt er blevet mindre tilgængeligt for
lavindkomstgrupper, herunder også studerende, er behovet for boliger reserveret til målgruppen
stigende.
Dækningsgraden er øget med ca. 1 procentpoint siden 2010 på trods af den kraftige
befolkningstilvækst. Som beskrevet forventes befolkningstilvæksten i aldersgruppen 18 – 29 at
stagnere og falde svagt i den kommende periode efter 2023. Med de mange ungdomsboliger på vej,
forventes dækningsgraden således at stige.

Tilgængeligheden
Debatten om boligbehovet for unge og studerende omhandler ofte spørgsmålet om, hvordan
boligbehovet dokumenteres. I de foregående afsnit har vi analyseret på boligmassen og
befolkningsudviklingen i forhold til hinanden. For at komme spørgsmålet nærmere, undersøger vi i
dette afsnit på udviklingen i ventelisterne og gennemsnitlige huslejer. Udviklingen i ventelisterne er
skitseret ved udviklingen i Centralindstillingsudvalgets venteliste.
Huslejeniveauet er baseret på dels gennemsnitsberegninger via boligstat.dk og dels ved
gennemsnitsberegninger på de cases, som der er undersøgt i forbindelse med denne analyse.
Derudover er gennemsnitshuslejen for de almene ungdomsboliger hentet via landsbyggefondens.
Udvikling i ventelisterne
Det fremgår af data fra Centralindstillingsudvalget, at tendensen for ungdomsboligsøgningen er
stigende fra år til år i København (figur 14). Stigningen kan være et udtryk for, at det er blevet
sværere at få en studieegnet bolig i København, og derfor stiger søgningen i omegnen af København
også.
Udviklingen i ventelisten kan dog ikke direkte oversættes til et egentlig boligbehov.
Centralindstillingsudvalget vurderer, at relativt få ansøgere er reelt boligløse i den forstand, at de
bor på gaden eller lignende. Ganske mange er sofasovere eller pendler langvejs fra, men tallene
inkluderer også ansøgere, der allerede har en passende bolig. Stigningen i søgningen kan således
også være et udtryk for, at en mere passende bolig efterspørges, det kan fx skyldes, at man bor i en
relativt dyr bolig eller ønsker en bedre beliggenhed.
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Det bemærkes, at en del af de nye private ustøttede ungdomsboliger ikke benytter hverken
Centralindstillingsudvalget (CIU) eller Kollegiernes Kontor i København (KKIK) som
ventelisteadministrator. En stor del af disse byggerier fører deres egne ventelister.
Det bemærkes, at der i København er to indstillingsudvalg, CIU og KKIK. Mens udviklingen i
CIU’s venteliste indikerer en øget søgning, er udviklingen for KKIK et mindre fald i samme
periode. Konklusionen skal således tages med forbehold.
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Figur 21: Udviklingen i ventelisten for Centralindstillingsudvalget (CIU). Kilde: Centralindstillingsudvalget.

Huslejeniveau
En vigtig faktor for ungdomsboligerne er forholdet mellem pris og boligstørrelse. Teknik- og
Miljøforvaltningens delanalyse samt andre rapporter vedr. ungdomsboliger indikerer, at en fornuftig
prissætning mellem størrelse og pris giver en tilstrækkelig lav fraflytningsprocent, som derved giver
en positiv effekt på driftsomkostningerne samt fællesskaberne i ungdomsboligbyggerierne.
Prissætningen har stor betydning for valget af ungdomsbolig. Tabellen nedenfor viser den
gennemsnitlige pris pr. m2 pr. år for ungdomsboliger i København. Den blå søjle er en indikation på
prissætningen for de nyopførte almene ungdomsboliger i København, den røde søjle er
prissætningen på de besigtigede private ungdomsboliger og de to sidste søljer indikerer et
gennemsnit for henholdsvis al privatudlejning (den grønne søjle) og den sidste søjle (lilla) indikerer
den gennemsnitlige pris for alle almene ungdomsboliger i København.
Som det fremgår ligger prisniveauet for de nye ungdomsboliger (almene og private) over
gennemsnittet for privatudlejning, hvorimod gennemsnittet for alle almene ungdomsbolig ligger
væsentligt under.

30

Gennensmitslige huslejer i kr./m2/år
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Almene ungdomsbliger kbh

Figur 22: (Fra venstre) 1) Blåsøjle: Nye almene ungdomsboliger: Øselsgården, Samuelskirken og Bryggerhuset. 2) Rødsøjle:
Nyopførte private ungdomsboliger: Nordbro, Godthåbsvej og konstabelskolen. 3) lillasøjle: Gns på almene ungdomsboliger i kbh
statistik fra L.

Høj fraflytningsfrekvens giver øgede driftsomkostninger
BYR Gruppens (2013) analyse af kollegier og ungdomsboliger viser, at en høj fraflytningsprocent
skaber øgede driftsomkostninger og går ud over fællesskaberne på kollegier- og i ungdomsboliger.
Hertil spiller husleje en væsentlig rolle i forbindelse med fraflytningsprocenten (BYR Gruppen
2013).

Delkonklusion
I Københavns Kommunes ”Analyse af tilgængeligheden på boligmarkedet i København” fremgår
det, at tilgængeligheden til alle ejerformer er blevet udfordret med den kraftige befolkningstilvækst,
særligt for befolkningsgrupper med en lav indkomst. Stigende udbudspriser har medført at
lavindkomstgrupper som studerende i endnu højere grad efterspørger lejeboliger.
Udbuddet af boliger har generelt været faldende, hvilket har medført en lavere tilgængelighed på
boligmarkedet i København. Det er en af konklusionerne i ”Analyse af tilgængeligheden på
boligmarkedet i København” udarbejdet af Københavns Kommune i 2018. Den lavere
tilgængelighed skyldes bl.a. stigende priser på de 20 % af boligmassen i København som består af
ejerboliger.
De øvrige boligformer er bl.a. tilgængelige via ventelister og netværk, hvilket besværliggør
tilgængeligheden for lavindkomstgrupper, herunder studerende. Parallelt er ventelisterne til de
almene boliger blevet længere og tilgængeligheden til de private lejeboliger (opført efter 1992) er
besværliggjort på baggrund af markedsbestemte prisstigninger på over 30 % i perioden 2010 til
2018.
Den relativt lavere tilgængelighed til det øvrige boligmarked for lavindkomstgrupper som
studerende, vurderes også at have betydning for stigende søgning til og behov for studie- og
ungdomsreserverede ungdomsboliger.
Udviklingen i Centralindstillingsudvalgets venteliste i hovedstadsområdet og Roskilde viser en
stigende søgning, indikerer et stigende boligbehov. Samtidig viser gennemsnitshuslejen for de
forskellige boligformer, at der overordnet set er en relativt stor forskel i kvadratmeterpriserne.
Dette kan også have betydning for den stigende søgning, idet studerende med en relativt høj husleje
godt kan forventes at være søgende efter en bolig med en lavere husleje. Centralindstillingsudvalget
indstiller primært til almene ungdomsboliger, som har en lavere husleje pr. kvadratmeter pr. år.
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Dette bakkes op af besigtigelserne af de undersøgte nyopførte ungdomsboliger, hvor
ejendomsudviklerne og driftsselskaberne indikerede, at der er en hårfin balance mellem
huslejeniveau og fraflytningsfrekvens. Er huslejen for høj uden at tilbyde noget andet særligt, vil
den studerende som udgangspunkt være søgende efter en anden bolig.
En høj fraflytningsfrekvens har betydning for udgifter til drift og det har også betydning for
fællesskabet i byggeriet. En høj fraflytningsfrekvens belaster muligheden for fællesskabet, hvilket
er der i stigende grad efterspørges i ungdomsboligbyggerier.
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