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”Den omstilling, som samfundet skal gennemgå for at nå målene for  
den grønne omstilling, vil sandsynligvis lede til de mest omvæltende 
forandringer af samfundet siden industrialiseringen.”

Instituttet for Fremtidsforskning
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GANGSTED- 
RAPPORTEN 

2022
Erfaringerne fra bl.a. coronakrisen og krigen i 
Ukraine fortæller os, at uforudsete hændelser  
kan skabe pludselige og markante forandringer. 
På trods af at forandringerne forekommer i helt 
andre sfærer, har historien vist, at de ofte har  
betydelig virkninger for ejendomsmarkedet.  
På samme måde forventer vi, at klimaforandring- 
erne, og bestræbelserne på at afbøde disse, vil 
lede til en række omfattende og overraskende 
forandringer på samfundsniveau såvel som  
for ejendomsmarkedet.

Gangstedrapporten 2022 præsenterer en ræk-
ke mulige konsekvenser af de tiltag, som vil blive 
taget med fokus på et skift imod et CO2-neutralt 
samfund. Rapporten tager udgangspunkt i ambi-
tionerne fra Paris-aftalen 2015. Aftalen indebar 
en langsigtet målsætning om at begrænse den 
globale temperaturstigning til under to grader 
– og om at arbejde for at begrænse temperatur-
stigningen til 1,5 grader i forhold til et præ-indu-
strielt niveau. Den omstilling, som samfundet skal  
gennemgå for at nå disse mål, vil sandsynligvis 
lede til de mest omvæltende forandringer af  
samfundet siden industrialiseringen.
 
Rapporten beskriver en række mulige og dras- 
tiske forandringer (discontinuities), som kan  
ske i de kommende år, og som er mulige veje  
til at opfylde Paris-aftalen. Det scenarie,  
hvor målene i Paris-aftalen er opfyldte, kalder  
vi Pariserdrømmen.

Selvom det bliver svært at komme i mål med 
Paris-aftalen, er bestræbelserne på at nå målene 
aktuelle. Og jo længere vi venter, jo mere dras- 
tiske tiltag vil være påkrævede. De potentielle 
konsekvenser for byen og ejendomsmarkedet  
vil derfor også være aktuelle, hvis ikke målene  
i Paris-aftalen opfyldes – de vil blot være  
forskudt tidsmæssigt.

Rapporten er udarbejdet bl.a. på baggrund af 
interviews med fremtrædende aktører, som hver 
især repræsenterer et bredt udsnit af arkitekter, 
udlejere, byudviklere og rådgivere; aktører som 
aktivt er med til at skabe rammerne for frem-
tidens byudvikling. Interviewene har inspireret til 
de pointer og anbefalinger som rapporten inde-
holder. Interviewdeltagerne skal have en stor tak 
for engageret at dele deres viden og indsigter.

Rapporten er et diskussionsoplæg fra Gangsted 
Advokatfirma og Instituttet for Fremtidsforsk-
ning. Scenarierne indikerer – som altid – en sand-
synlig udvikling, og er ikke en endegyldig sandhed.  
Skiftet i retning af et CO2-neutralt samfund  
vil skabe et væld af udfordringer, men bag alle 
udfordringer gemmer der sig muligheder for  
den, der er forberedt. 

Dette er den fjerde Gangstedrapport. De øvrige 
rapporter kan findes her: gangsted.dk/da/viden.
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PER CAPITA KLIMAAFTRYK I TONS CO2

Kilde: UNEP Emission Gap report 2020
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Mange danskere tror, at vi lever i et forholdsvis 
bæredygtigt samfund: Halvdelen af Danmarks 
elforsyning kommer fra vindenergi, folk sorterer 
deres affald, og mange tager cyklen på arbejde. 
Faktum er imidlertid, at danskerne har et af  
verdens højeste klimaaftryk.  

Førend verdens befolkning kan nå ned på et 
klimaaftryk, der er i overensstemmelse målsæt-
ningen fra Paris-aftalen, skal verdens befolknings 
årlige CO2-aftryk reduceres til 2,5 tons CO2  
per capita i 2030. Danskernes aftryk er i dag i  
gennemsnit på 11 tons CO2 pr. år. 

Den grønne omstilling kræver systemiske for- 
andringer såvel som individuelle handlinger.  
Alle sektorer skal foretage væsentlige reduktio-
ner, også byggebranchen. Indtil videre har vi som 
samfund været forskånet for store forandringer, 
formentlig fordi der ikke (heller ikke internationalt) 
har været politisk vilje eller folkelig opbakning til 
at betale den pris, der er påkrævet.

Men meget tyder på, at vi befinder os på tærsklen 
til store forandringer, og at vi endnu mangler  
at mærke de reelle konsekvenser af de målsæt-
ninger, der er fastsat. 

VI ER IKKE I 
NÆRHEDEN AF  
AT VÆRE I MÅL 

2022 2024 2026 2028 2030 2032
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Gangstedrapporten 2022  
kan sammenfattes i nedenstående  

8 udviklingstendenser for 2035

1.  BOLIGEN MISTER SIN DOMINANS  
SOM STATUSSYMBOL: Når klimaforandringerne slår 
igennem, vil vi se en grundlæggende holdningsændring, 
også til boligforbruget. Flere vil integrere en cirkulær  
filosofi. Prangende byggeri og overflødige kvadratmeter  
vil i stigende grad blive betragtet som forkert.

 

2.  BOLIGMÆSSIGT OVERFORBRUG SØGES  
ELIMINERET: Overforbrug søges aktivt elimineret  
fra offentlig side. Københavns regel om minimum- 
størrelse af boliger vil blive erstattet af en afgift, hvis  
man besidder mere end 40 m2 bolig pr. person. Sammen-
lægning af lejligheder vil ophøre, og flere lejligheder vil 
tværtimod blive opdelt. 

3.  NYBYGGERI BLIVER EN NICHE: Der vil ske et  
markant skifte i branchen fra opførelse og salg af  
byggeri mod renovering og vedligehold.

4.  BYGGERI SKAL VÆRE KLIMAPOSITIVT: Foruden 
krav om anvendelse af genbrugsmaterialer, vil der blive 
stillet krav om at færdige bygninger skal være klimaposi-
tive over deres levetid. Kravene om klimapositivitet gør 
byggerierne dyrere, men fordi de holder længere og/eller 
har stort genbrugspotentiale, er livscyklusprisen lavere.

5.  INVESTERINGSLYSTEN I BYGGERIET FALDER 
MARKANT: Internationale investorer ser imod andre  
investeringsobjekter, og imod investeringer i nybyggeri 
uden for Europa, hvor klimakravene er færre. Der vil ske et 
skifte, hvor profit bliver skabt over hele byggeriets levetid.

 
6.  DELEØKONOMI ÆNDRER AREALANVENDELSEN: 

De højere forbrugsafgifter og ny teknologi vil tage dele- 
økonomi til et nyt niveau. Det skaber grundlæggende  
ændringer af arealanvendelsen.

7.  RESHORING BETYDER VÆKST I AREALER TIL 
LAGER OG PRODUKTION: Flere virksomheder  
flytter produktion tilbage til Danmark, hvilket vil øge  
efterspørgslen efter arealer til lager og produktion.

8.   FRA SOLKYSTEN TIL VESTKYSTEN: I stedet for  
at danskerne tager sydpå til varmen om sommeren,  
tager sydeuropæerne til Danmark for at komme væk fra 
varmen. Turistøkonomien i Danmark vil vokse markant,  
og København vil blive en af de mest besøgte byer i  
Europa. Flere turister skaber øget behov for cafeer,  
restauranter og hoteller.

TENDENSER, SOM VIL PRÆGE  
FREMTIDENS EJENDOMSMARKED
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BYGGERIET I 2022  
HAR ET ENORMT 

KLIMAAFTRYK

...af Danmarks energiforbrug  
bruges til drift af bygninger

...af Danmarks samlede  
CO2-udledning kommer  
fra drift af bygninger

...af Danmarks samlede  
CO2-udledning stammer  
fra bygge- og anlægsprocesser  
samt produktion af byggematerialer

...af Danmarks affald 
kommer fra bygge- og 
anlægsbranchen 

CA. 
40 %

CA. 
20 %

CA. 
35 %

CA. 
10 %

Kilde: Klimapartnerskabet for bygge anlægssektoren
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OM 
SCENARIER

SCENARIER ER EN BESKRIVELSE  
AF MULIGE FREMTIDER

Scenarier kan bruges til at komprimere omfat- 
tende information med komplekse sammen- 
hænge i et narrativt format, som gør diverse  
udviklingsretninger mere overskuelige. I en tid, 
hvor prognoser ikke er tilstrækkelige, hjælper 
scenarier med at forudse potentielle udviklinger, 
der ligger ud over numeriske analyser. Scenarier 
kan bruges som input til strategisk planlægning 
eller som inspiration.

I denne rapport er udgangspunktet inspiration, 
dvs. at der præsenteres en række potentielle 
effekter af en verden, hvor målene i Paris-aftalen 
er blevet opfyldt, og hvor klimaforandringerne 
derfor har store direkte og indirekte effekter  
på samfundet.

Scenariet, som vi kalder ”Pariserdrømme”,  
fortælles med udgangspunkt i de parametre,  
der er vist til højre. Scenariet beskrives som  
en situation hvor vi i 2035 kigger tilbage på  
de omvæltninger, der nu er indtruffet.

15

FLERE EKSTREME VEJRHÆNDELSER

NYE GRØNNE TEKNOLOGIER TAGES I BRUG

FORBRUGERSAMFUNDET I FORANDRING

NY REGULERING PÅVIRKER BOLIGMARKEDET

VERDEN BEVÆGER SIG IMOD EN  
1,50 GENNEMSNITSTEMPERATUR

INDFØRELSE AF CO2-SKAT
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PARISERDRØMME 
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KLIMAAKTIVISTEN  
GRETA THUNBERG
MODTAGER NOBELS  
FREDSPRIS

EXXON MOBILE INDGIVER 
KONKURSBEGÆRING  
EFTER EN HISTORISK 
BOYKOT, IVÆRKSAT  
GLOBALT PÅ EARTH DAY

G20 VEDTAGER EN  
GLOBAL CO2-AFGIFT MED  

SANKTIONER MOD LANDE,  
DER IKKE TILSLUTTER SIG

DANSKE CO2-EMISSIONER  
ER REDUCERET MED 70 %  

I FORHOLD TIL 1990-NIVEAU

TAKSONOMIFORORDNINGEN 
FOR BÆREDYGTIGE  

INVESTERINGER I BRUG

2035

NEWS FROM THE FUTURE

2028

2022

2032

2025

I 2035 HAR VERDEN  
FORANDRET SIG RADIKALT 

Flere ekstreme vejrhændelser har fået befolknin-
gen over hele verden til at åbne øjnene for, at der 
er behov for drastiske ændringer. Det har betydet, 
at politikerne i EU slås om at være mest grønne. 
Ny lovgivning er kommet på banen, som ville have 
været umulig at få opbakning til tilbage i 2022. 

Salget af benzinbiler er stoppet i EU.  Verden  
har bevæget sig hastigt væk fra fossile brænd-
stoffer, og der er en klar oplevelse af, at den  
grønne økonomi er den innovationsmotor, der  

skal drive økonomien fremover. Der er tale om  
en grøn industriel revolution. Globale juridiske 
rammer og høje CO2-afgifter er på plads. 

Virksomheder kæmper i 2035 om at være de 
klimamæssigt mest ambitiøse, når der skal bygges 
hovedsæder. Her overopfylder de lovgivningens 
krav, og sætter ofte en ny standard for hvad der 
kan lade sig gøre, hvilket er med til at fremprovo-
kere skrappere og skrappere lovgivningsmæssige 
krav. Institutionelle investorer slås om at være 
mest klimavenlige. Det er et krav fra investorerne, 
som vægter investering i langsigtede grønne tiltag 
over det, der giver maksimalt afkast på kort sigt.

VEJEN TIL  
SCENARIET  
“PARISERDRØMME 
2035”
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Instituttet for Fremtidsforskning og Epinion  
udgav i 2022 en rapport, der viste, at danskerne 
kunne opdeles i 4 segmenter i relation til deres 
klimahandlinger:

•   ”Den grønne forbruger”, som bl.a. tæller den 
unge vegetar, der kører på cykel til studiet og 
ikke flyver eller kører bil og som næste aldrig 
køber tøj.

•  ”Mere holdning end handling”, der har en  
opfattelse af at være bæredygtige forbrugere, 
men tilhører et af segmenterne med det  
højeste fodaftryk. 

•  ”De grønne klimamodstandere”, som  bl.a.  
tæller pensionisten, som ikke har ønsker om  
at gøre noget for klimaet, men har et lavere 

fodaftryk end de højtuddannede fra segmentet  
 ”Mere holdning end handling”, som svarer  
at de gør meget for klimaet. 

•  ”De forandringsuvillige”, der ikke gør noget  
for klimaet, og ej heller har intention om at  
gøre det. 

I 2022 tror flertallet, at de gør noget aktivt  
for klimaet, men det er i realiteten kun 15 % der 
kan beskrives som grønne forbrugere. 

I scenariet Pariserdrømme er der sket et  
udbredt skifte. De rigtige holdninger er i vid  
udstrækning erstattet af faktisk handling. De, der 
ikke gør eller ønsker at gøre noget for klimaet, 
udgør en marginaliseret og svindende gruppe.

21

Grønne forbrugere

Mere holdning end handling

Grønne klimamodstandere

Forandringsuvillige

2022

2035

Kilde: Instituttet for Fremtidsforskning (IFF)  

og Epinion: Danskerne og klimaet (2022).  

Visualiering for 2035 er IFF-scenarie

FRA HOLDNING  
TIL HANDLING
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- 8 udviklingstendenser

BYEN OG  
EJENDOMS- 
MARKEDET  
I 2035



24  25 

Nej                  Ved ikke                  Ja

HAR DU FRAVALGT AT KØBE NOGLE PRODUKTER  
AF KLIMAHENSYN INDENFOR DET SIDSTE ÅR?

2021 2035*

Kilde: Instituttet for Fremtidsforskning  og Epinion : Danskerne 

og klilmaet (2022). * Visualiering for 2035 er IFF-scenarie

I 2035 er der i befolkningen en overbevisning om,  
at forbrug bidrager væsentligt til klimaforandring-
erne. De etiske forbrugere sætter konstant nye 
standarder og vælger selv at begrænse f.eks.  
flyvning og forbrug af kød og andre varer med 
højt klimaaftryk, og har accepteret at staten har 
sat flere begrænsninger. Man kigger tilbage på  
de gamle reklamer for flyselskaber med samme 
foragt, som da vi i 2020’erne så tilbage på tidligere 
tiders tobaksreklamer. 

Der er i 2035 villighed til at betale ekstra for 
grønne boliger, ikke blot grundet den grønne 
fokus, men også på baggrund af at CO2- 
skatter gør energieffektive bygninger mere  
økonomisk attraktive.  

I 2035 er fokus i forbruget skiftet fra kvantitet og  
‘fast fashion’ til holdbar kvalitet, og håndværker-
snilde er blevet vigtigere. Ting må godt koste, hvis 

de holder, og man behøver ikke være med på det 
nyeste, heller ikke hvad angår elektronik. Man kan 
også bruge det samme tøj flere år i træk, eller 
‘upcycle’ gammelt tøj og møbler, og det gør ikke 
noget at rejsen med tog tager længere tid end  
en flyrejse. 

Dette skifte i mindset er sket bredt i befolkningen, 
og ikke blot blandt de få som vi så i 2022. Det har 
betydet, at behovet for at renovere og udskifte 
f.eks. køkkenet blot fordi det er æstetisk outdated, 
er reduceret. Gammelt og brugt er et udtryk for 
charme. Jo ældre jo bedre.

1. 
BOLIGEN  

HAR MISTET SIN  
DOMINANS SOM  
STATUSSYMBOL

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

”Den grønne omstilling er lige så meget en mental omstilling  
som det er en konkret omstilling. Det kræver et opgør med  

vækstparameteren, at vi hele tiden skal vækste.”

Anna Esbjørn – Programchef, Fremtidens byer, Concito
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Kulturen i 2035 er, at fritid, oplevelser og afslap- 
ning i grønne omgivelser vægtes højere end  
materielt forbrug. Den normale arbejdsuge er  
30 timer, men nogle går endnu mere ned i tid 
for at mindske stress og få mere fritid. Mange 
deltager aktivt i den grønne omstilling ved f.eks. 
at udskifte de gamle vinduer med vinduer med 
indbyggede solceller eller erstatte græsplæner 
med vilde haver. 

Boligen som statussymbol fylder mindre, og  
mange betragter prangende byggeri og over- 
flødige kvadratmeter som forkert. Det er i højere 
grad kvaliteten i din tid, frem for materielle goder,  
der er blevet det dominerende statussymbol. 
Dem under 40 år holder sig derfor også væk fra 
de traditionelle gamle velhaverkvarterer.  

Kulturen i 2035 er, at fritid, oplevelser  
og afslapning i grønne omgivelser vægtes  

højere end materielt forbrug
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Det personlige klimaaftryk vokser med ind- 
komsten. Tilbage i 2022 var klimaaftrykket for 
den rigeste 1 % af danskerne ti gange så stort  
som for den midterste 1 % (medianen). Derfor 
er afgifterne for forbrug i 2035 øget, især på 
luksusprodukter, flyrejser og modetøj. For at 
afgifterne ikke skal ramme lavindkomstgrupper 
uforholdsmæssigt, er bundfradraget i 2035  
øget betragteligt, og der skal ikke betales skat  
af overførselsindkomster.
 
Der er en direkte sammenhæng mellem boligers 
størrelse og deres klimaaftryk. Derfor har der  
i 2035 været tiltag for at mindske boligers  
størrelse, især i byerne.  Københavns regel om 
minimum-størrelse af boliger er erstattet af  
en afgift, hvis man besidder mere end 40 m2  
bolig pr. person. Det har sat stop for sammen- 
lægning af lejligheder: Tendensen er opdeling  
af lejligheder. 

Mængden af materielle ejendele i boligen er 
faldet i takt med livsstilsændringer over mod 
”Simple Living” og digitaliseringen af medier.  
I 2026 indførte man avancebeskatning på  
boliger efter svensk forbillede, hvor energi- 
renovation kunne trækkes fra. Kombinationen  
af avance-beskatning, CO2-skatter samt  
kvadratmeter-afgift har skabt et kraftigt ryk  
mod energieffektivisering og fortætning.

En konsekvens er, at sociale aktiviteter er flyttet 
fra boligen ud i byens rum. Man mødes på cafeer, 
der ofte kombinerer mad og drikke med andre 
aktiviteter såsom spil, intimkoncerter, foredrag  
og debatter. Mange gør også den lokale café til 
deres hjemmekontor, eller det lokale kontor til 
café. Det styrker muligheden for at danne net-
værk og sociale relationer, og ikke mindst bliver  
myldretidstrafikken reduceret kraftigt.

2.
 BOLIGMÆSSIGT 
OVERFORBRUG  

SØGES ELIMINERET

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

Man mødes på cafeer, der ofte  
kombinerer mad og drikke med  

andre aktiviteter såsom spil,  
intimkoncerter, foredrag og debatter  
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50 GANGE MINDRE CO2-UDLEDNING VED RENOVERING

Nedrivning og
genopførelse

Hedelunden: Renovering frem for nedrivning og nybyg sparer CO2-udledning
Etageejendommene fra 70’erne er blevet gennemgribende istandsat. Det viste sig, at  renoveringen 
kunne gennemføres med et samlet langt mindre CO2-aftryk end hvis ejendommene var blevet revet 
ned og nyopført. Inspireret af Rambøll, 2018: Hedelunden CO2 besparelse.

1 625 000 kg CO2 29 000 kg CO2

Renovering med  
genbrugaf den  

bærende konstruktion

I nybyggeri i starten af 2020’erne udgjorde  
CO2 fra materialerne ca. 80 % af det samlede 
CO2-forbrug i byggeriets levetid. Der er der- 
for i 2035 blevet arbejdet på at reducere  
materialeforbruget og bruge et mindre CO2-
tungt materialemix. 

Men vigtigst af alt, så er man kommet til den  
erkendelse, at det mindst CO2-intensive byggeri 
er det byggeri der ikke bygges. Det har betydet,  
at der er sket et markant skifte i branchen fra  
opførelse af byggerier mod renovering og  
vedligehold af byggerier. 

For at få  tilladelse til nybyggeri skal man i 2035 
godtgøre, at CO2-forbruget er mindre ved ny-
byggeriet end ved at renovere, eller at der er 
væsentlige sundhedsmæssige eller sociale udfor-
dringer ved at bibeholde det eksisterende byggeri 
i renoveret form. Skrappere kvalitetskrav sikrer, at 
nyopførte boliger kan stå i minimum 80 år.

3.
NYBYGGERI  
ER BLEVET  
EN NICHE

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

”De forretningsmodeller, der knytter sig til nybyggeri,  
vil svinde til fordel for nye koncepter i en fremtid hvor  

forandringer i medfør af klimahensyn er slået fuldt  
igennem. Vinderne vil være dem, der forudser og  

reagerer på denne virkelighed.”

Thomas Ulrik - Advokat , managing partner, Gangsted

Kilde: Anbefalinger til regeringen fra  

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren 2020
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2010 2015 2020 2035

BYGGEAKTIVITET

Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) (DK) etagebolig og kontor
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MARKANT  
FALD I  
NYBYGGERI 
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”Det meste af det private byggeri der bygges i dag er  
udlejningsbyggerier. Vi bevæger os hen mod et andet  
boligmarked, hvor det i høj grad bliver et udlejnings-
marked frem for en balanceret by med almen-,  
andels-, ejerboliger og udlejning.”

Camilla van Deurs – Stadsarkitekt i København  Kilde: Danmarks Statistik. Visualiering for 2035 er IFF-scenarie
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** Tal er baseret på interpolering mellem flere EPD’er
*** Tal er baseret på en ældre EPD end fra 2022

*** 

* Tal er baseret på EPD (ISO 14025 / EN 15804) fase A1-A3 fra primært fra Ökobaudat og subsidiært fra Institut Bauen und Umwelt (IBU), EPD-Norge og EPD-Danmark 2019. 

Enheden er kg CO2 EQ / kg materiale
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På trods af skiftet mod vedligeholdelse og  
renovering, kan nybyggeri være nødvendigt.  
I disse tilfælde gør man i 2035 en dyd ud af at 
genbruge mest muligt materiale – såkaldt urban 
mining. Og netop genbrugsmateriale står i  
høj kurs grundet lovgivningsmæssige krav til  
genbrugsmaterialer i nybyggeri.

Der tænkes generelt mere langsigtet og miljø-
venligt i byggeri og byplanlægning i 2035. Blandt 
andet skal byggeriet være designet til at blive 
adskilt igen. Foruden krav om at anvende gen-
brugsmaterialer, stilles der krav til brug af gen-
brugelige materialer, og de færdige bygninger skal 
være klimapositive over deres levetid. Det opnås 

bl.a. ved at indbygge solceller i mure og vinduer, 
så bygningerne producerer mere energi end de 
forbruger, eller ved grønne beplantninger på  
tage og mure.

Nye materialer skal være CO2-negative, for  
eksempel i form af træ og andre plantematerialer, 
der binder CO2. Aktiv isolering med faseskiftende  
materialer kan erstatte glas- og stenuld, og klima-
fjendtlig cement i beton kan erstattes med flyve- 
aske eller vulkansk aske (pozzola).

4.
 BYGGERI  

SKAL VÆRE  
KLIMAPOSITIVT

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

Illustration: Institut for Bygningskunst og Teknologi,  

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
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CO2-GRÆNSEVÆRDI FOR KLIMAPÅVIRKNINGEN  
AF NYBYGGERI OVER 1.000 M2

2023 2035

I 2035 har nye materialer set dagens lys. Et 
eksempel er kravet om brug af 1 % Ferrock eller 
andre CO2- absorberende materialer i nybyggeri. 
Ferrock fremstilles ved at bruge affald fra stål-
produktion kombineret med Silica, som skaber  
et cementlignende materiale, som kun hærder  
ved udsættelse for høje koncentrationer af CO2. 
Absorptionen af CO2 gør Ferrock til et kulstof-
negativt materiale. Nanomaterialer har vundet 
indpas, og mange af byggeprocesserne er over- 
taget af præcisionsrobotter. Der bruges meget 
mere træ i byggeri. Skiftet er hjulpet på vej af  
nye regler, der tillader mere dynamisk brand- 
sikring ved brug af sensorer og sikringssystemer. 

Man arbejder mere med hule 3D-printede  
konstruktioner og præfabrikata end med klassiske 
massive betonkonstruktioner.

Kravene om klimapositivitet gør byggerierne 
dyrere, men fordi de holder længere og/eller har 
stort genbrugspotentiale, er livscyklusprisen 
lavere. De øgede udgifter presser marginerne i 
byggeriet, og man er vidne til flere konkurser. Ny-
byggerier bliver i højere grad langsigtede investe-
ringer, hvilket leder til nye finansieringsformer.
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Kilde: Krav i BR18 gældende pr. 1.1.2023. Visualiering for 2035 er IFF-scenarie
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I 2035 har de internationale investorer trukket  
sig fra investering i byggeri i EU, da der er  
hurtigere profit at finde andre steder, hvor  
klimakravene er færre. I stedet fokuseres på  
andre investeringsobjekter.  

Krav om klimavenlighed, holdbarhed og/eller  
genbrugspotentiale samt en elektrificering af 
byggebranchens transport har gjort byggerier 
dyrere. Samtidigt er der indført en moms på ma-
terialer, en såkaldt ”Material Added Tax” (se for-
klaringsboks på næste side), der er et instrument 
til at prissætte materialernes emissioner. MAT’en 
fungerer som et supplement til moms og giver 
incitament til mindre materialeforbrug. De øgede 
omkostninger reducerer investorernes interesse  
i byggeri relativt til alternative investeringer. 

De lavere marginer og et marked i lavvækst  
skaber et konsolideringspres. 

Der vil ske et skifte, hvor profit bliver skabt over 
hele byggeriets levetid, i stedet for straks ved 
færdiggørelse og salg. 

Staten stiller stigende krav til bæredygtighed 
og skaber desuden mere fordelagtige vilkår for 
finansiering af bæredygtigt byggeri, f.eks. ved  
lavere kapitalkrav til bankerne. Desuden opstår der 
nye finansielle produkter, der gør det nemmere at 
skaffe kapital desto mere bæredygtigt byggeriet 
er. Kravene til bæredygtighed bliver ofte blandet 
med krav om en vis andel mindre boliger, kontorer 
eller butikslokaler med overkommelig leje. 

5. 
INVESTERINGS- 

LYSTEN I BYGGERI  
ER FALDET  
MARKANT

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035
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MATERIAL ADDED TAX

Moms opkræves i hvert trin af forsynings- 
kæden, hvor der tilføres værdi.

Som en del af skiftet til en cirkulær økonomi 
vil moms sandsynligvis blive ledsaget af eller 
erstattet af en MAT (Material Added Tax). 

En MAT har den fordel, at den kan opkræves 
ved import ved en grænse, ligesom momsen 
bliver i dag. 

En MAT kan ligeledes overføres fra sektor  
til sektor og i sidste ende til forbrugerne.  

På denne måde er den et instrument til at 
foranledige større ressourceeffektivitet  
og materialesubstitution.

Byggeomkostningsindeks for boliger (2015 = 100)  
efter hovedindeks, historiske data og scenarie 

OMKOSTNINGERNE I BYGGERIET STIGER

Krav om klimavenlighed, holdbarhed  
og/eller genbrugspotentiale samt en  

elektrificering af byggebranchens transport  
har gjort byggerier dyrere

Kilde: Danmarks Statistik. Visualiering for 2022 og frem er IFF-scenarie
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Vi var allerede i 2022 vidne til forskellige eksemp- 
ler på deleøkonomi, men deleøkonomi var ikke 
integreret og slet ikke normen. I 2022 var skolers 
lokaler i enkelte tilfælde i brug om aftenen, men 
det var ikke sådan, at kontoret efter fyraften blev 
brugt af andre, eller at størsteparten af virksom-
hederne delte køkkenfaciliteter. Der var meget 
uudnyttet areal. I 2035 har den grønne omstilling 
ændret billedet.
 
Foruden klimahensyn skyldes ændringen ikke 
mindst opblomstringen af såkaldte ”smart  
contracts”, der gennem avancerede algoritmer, 
personlige præferencer og kendskab til planlagt 
adfærd, kan facilitere brug af arealer på tværs af 
døgnet gennem mikrobetalinger. Eksempelvis  
kan et forretningsmøde planlægges i samspil 
mellem digitale personlige assistenter og digitale 
lokaleportaler, og f.eks. finde sted på en lokation,  
der primært fungerer som kontor for en helt  
tredje virksomhed, men som tilfældigvis er place-
ret i nærheden af mødedeltagernes position på  
et givet tidspunkt.
 

De højere forbrugsafgifter og de nye teknologiske 
muligheder har i 2035 betydet stor vækst i  
deleordninger, og har sikret en langt højere ud- 
nyttelsesgrad for mange forskellige aktiver. Nye 
forretningsmodeller i relation til deleordninger 
springer konstant frem, ikke kun i form af kontor-
deling og delebiler, men også for vaskerier, cykler, 
værksteder, tøjbyttecentraler og meget andet – 
ofte knyttet sammen med sociale netværk. 

En ændring af skattereglerne har desuden  
betydet at det nu er muligt at lave servicebytte-
ordninger, f.eks. kan man i lejlighedskomplekser 
let udveksle ydelser om alt fra børnepasning til 
teknologisk hjælp. Ejendomsforvaltere fungerer 
ofte som mellemmand og faciliterer sociale 
fællesskaber rundt om disse services. Et fæno-
men som så småt var startet i 2022, men hvor 
forretningsmodellerne ikke var modne, og derfor 
ofte var udfordret i praksis.

6. 
 DELEØKONOMI HAR 

ÆNDRET AREAL- 
ANVENDELSEN

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

”I en virkelighed hvor klimahensyn har løftet deleøkonomi til et helt nyt 
niveau, også i forhold til arealanvendelse, vil eksisterende forretnings- 
modeller for salg og udlejning ikke længere være gangbare. Der vil ske 
grundlæggende ændringer, og nye forretningsmuligheder vil åbne sig.” 

Thomas Ulrik– Advokat , managing partner, Gangsted
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Også arealudnyttelsen i erhvervslivet er steget 
markant. ”Smart contracts” faciliterer adgang 
til virksomheder ud fra et givent behov for f.eks. 
printer eller anden teknologi, mødelokaler eller 
undervisningslokaler. I et papirløst samfund er 
sikkerhed et mindre problem. 

Private virksomheder har således mulighed for at 
tjene penge på deling og udlejning både indenfor 
og udenfor kontortid, eller for at donere arealer 
til et godt formål i weekenden. Den høje grad af 
hybrid-arbejde gør at ”tirsdags- og torsdags- 
arbejdspladser” finder sammen med ”mandag- 
onsdag-fredag-arbejdspladser”. Det giver fleksi-

bilitet med hensyn til up- og downsizing, og giver 
en bedre kapacitetsudnyttelse. Fællesfaciliteter 
kan anvendes som café eller fællesspisnings- 
facilitet om aftenen. Generelt er der en kraftig 
udvikling hen mod udnyttelse af kvadratmeter i 
byen til flere formål på tværs af døgnets timer.

Deleøkonomien er presset fremad af cirkularitets- 
tanken. Virksomheder stræber i højere grad mod 
at dele aktiver for bedre ressourceudnyttelse,  
og de indgår i tættere partnerskaber f.eks. i  
industrielle symbioser, hvor den enes skrald er  
den andens ressourcer. Det kræver helt andre 
samarbejdsformer end man tidligere har set. 

SMART CONTRACTS

Option contract written  
as code into a blockchain

Contract executes itself
when the conditions are met

Regulators use blockchain to
keep an eye on contracts

Contract is part of the
public blockchain

Parties involved in the
contract are anonymous

”Deleøkonomi er svaret på at bo mindre, skabe livskvalitet 
fællesskab og tryghed i byen. Det kan være svært i praksis 

og juridisk problematisk. Hvem tager ansvaret i en deleøko-
nomi? Hvem har ansvar i byen, hvis vi deler mere?”  

Flemming Rafn – Founding Partner Tredje Natur 

SMART CONTRACTS

”Smart contracts” er programmer, der er 
gemt på en blockchain, som eksekveres  
når forudbestemte betingelser er opfyldt. 
Smart Contracts kan bruges til at skabe  
automatiserede, dynamiske kontrakter,  
eksempelvis performancekontrakter eller  
”pay per use-modeller”. 

Et simpelt eksempel på en smart kontrakt er 
at en lejer, der har adgang til kajak, automatisk 
betaler over sin husleje for sit reelle forbrug  
af kajak.  

Under en smart kontrakt er alle deltagere 
umiddelbart sikre på resultatet, uden at en 
mellemmand behøver at være involveret og 
uden det tidstab og den omkostning, der ville 
være forbundet hermed. 

Automatiseringen af arbejdsgangen åbner 
således op for nye servicemuligheder, hvor 
selv meget små transaktioner giver mening. 
Særligt når dette kombineres med kunstig 
intelligens, der kan forhandle på vegne af det 
enkelte individ, og gennem en vurdering af 
individets præferencer kan sortere i, hvilke 
services der er relevante.
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I 2035 er flere produktionsvirksomheder flyttet 
tilbage til Danmark. Det skyldes ikke mindst øget 
automatisering, der har udlignet en stor del af  
lønforskellen i forhold til lavtlønslande, og at indfø-
relsen af ”Carbon Border Adjustment Mechanism”  
(CBAM) reelt fungerer som en europæisk grøn 
toldmur. Det giver derfor mindre mening at få sine 
varer produceret i Kina, hvis afsætningsmarkedet 
er i Europa.
  
EU’s CO2-skat var i en årrække frem mod 2035 
konkurrenceforvridende, og reducerede euro- 
pæiske virksomheders konkurrenceevne. Med 
indførelsen af CBAM satte EU en stopper for 
outsourcing af produktion til andre lande begrun-
det i disse landes mere lempelige holdning til  
kulstofemissioner, den såkaldte kulstoflækage. 
EU fik med CBAM reduceret sine importerede 
indirekte emissioner.  

CBAM trådte i kraft i 2026 og bevirkede, at 
importører skulle betale for de kulstofemissioner, 
der var indlejret i importen. 

Sammen med en tiltagende automatisering,  
har denne udvikling reduceret fordelen ved out-
sourcing til lavtlønslande, og har betydet, at flere 
danske virksomheder i 2035 har rykket produk- 
tionen tilbage til Danmark, såkaldt reshoring.

Reshoring-bølgen har i 2035 betydet en vækst 
i arealer til lager og produktion i Danmark. Pro-
duktionen lægges ofte tæt på forbrugerne eller 
ved internationale transportknudepunkter. Af 
klimahensyn transporteres mere gods på havet, 
og derfor har flere virksomheder valgt at placere 
sig tæt på havne.

7. 
VÆKST  

I AREALER  
TIL LAGER OG  
PRODUKTION

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism er 
en foreslået CO2-afgift på kulstofintensive 
produkter som importeres til EU. Som en del 
af lovgivningspakken European Green Deal, 
står CBAM til træde i kraft i 2026, med krav 
om indberetninger gældende fra 2023.

CBAM har til formål at forhindre ”kulstof- 
lækage” ved at lægge en CO2-afgift på 
importen af visse grupper af produkter fra 

tredjelande (ikke-EU og ikke-EFTA). Afgiften  
er knyttet til den afgift, der skal betales under 
EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), når 
samme varer produceres inden for EU.

Følgende varer står til initialt at blive omfat-
tet af CBAM: Cement, jern og stål, aluminium, 
gødning, organiske kemikalier, plast, elektri-
citet, brint og ammoniak. Det forventes, at 
listen over produkter omfattet af CBAM vil 
blive udvidet i løbet af de kommende år.
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8. 
FRA SOLKYSTEN  
TIL VESTKYSTEN

Selvom det i 2035 er lykkedes at nedbringe 
globale CO2-emissioner markant, fortsætter 
den globale opvarmning, da de allerede udledte 
drivhusgasser skal nedbrydes i atmosfæren før 
vi oplever et temperaturfald. Det mærkes i 2035 
blandt andet i Sydeuropa, hvor hyppige hedebøl-
ger og tørke gør livet ulideligt om sommeren. 

Derfor er feriebilledet fra 1970’erne vendt på  
hovedet: I stedet for at danskerne tager sydpå  
til varmen om sommeren, tager sydeuropæerne i 
2035 til Danmark for at komme væk fra varmen. 
Også danskerne vil holde mere ferie hjemme  
eller i Norden. 

Danmark har da også meget at byde på: Grønne  
skove, lange hvide badestrande og historiske  
minder, der i stigende grad bliver markedsført  
og udviklet kommercielt. 

Gastronomisk er New  Nordic-bølgen fortsat,  
og der er unikke gourmetoplevelser inden for 
både mad og drikke med fokus på bæredygtige, 
lokale råvarer. Oplevelserne findes i alle prislag 
fra det overkommelige til det eksklusive. Særligt 
Danmarks mange eksperimenterende mikrobryg-
gerier har vist sig at trække, og der arrangeres 
ture landet rundt til de mest populære.

UDVIKLINGSTENDENSER I 2035
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København er i 2035 blevet den syvende- 
største ferieby i Europa på grund af det behage-
lige sommerklima, de grønne og rene omgivelser 
og masser af kulturelle og gastronomiske tilbud, 
både indendørs og udendørs. Fraværet af hjem- 
løse og tiggere og det høje niveau af sikkerhed  
er også en faktor.

Københavns gode transportinfrastruktur begej-
strer mange besøgende, med hurtige og kom- 
fortable tog til og fra lufthavnen, en banegård 
beliggende midt i byen og et fleksibelt system  
af S-tog, metro, letbaner og busser, der gør det 
let og billigt at komme rundt, både i og udenfor 
byen – på én og samme billet.

Turisme er blevet en væsentlig del af Danmarks 
og særligt Københavns økonomi, i en grad så 
mange lokale synes at det er for meget, sådan 
som det i 2020’erne var tilfældet for Barcelona. 

Hoteller, restauranter og cafeer har travle dage 
om sommeren, og der bliver investeret heri, dog 
med de særlige danske krav om bæredygtighed 
over hurtig profit. Selvom det gør København til 
et dyrt sted at være turist, giver det også de, der 
har råd, lyst til at vende tilbage.

Flere turister skaber øget behov for cafeer og 
restauranter, og øget efterspørgsel efter hoteller 
betyder investering i flere overnatningssteder. 
Det betyder også, at flere specialbutikker, der 
henvender sig til turister, bliver efterspurgt. 

Bornholm, vestkysten og Møn trækker stadig  
turister til sig, men Femern Bælt-forbindelsen  
har også åbnet op for flere turister på Lolland. 
Mange kystbyer oplever økonomisk fremgang, 
hvilket til en vis grad modvirker den udsatte  
position, som byerne rent fysisk har som følge  
af klimaforandringerne.

Kun hoteller med minimum 40 senge
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København er i 2035 blevet den syvende-
største ferieby i Europa på grund af det behagelige  

sommerklima og de grønne og rene omgivelser 

OVERNATNINGER I KØBENHAVN

Kilde: Danmarks Statistik. Visualiering for 2021 og frem er IFF-scenarie
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