
 
 
 
 
Gennemsnitlig husleje på 
lejeboliger i studiebyerne 
- så meget sparer du i en 
delebolig 
25. oktober 2018 
 
 
 

 
 
Akutbolig.dk har undersøgt huslejen på boliger i landets største studiebyer fordelt på antallet 
af værelser, og beregnet hvor store besparelser, der er ved at vælge at flytte sammen i en 
delebolig. 
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Om undersøgelsen  
Akutbolig.dk har undersøgt den gennemsnitlige husleje på lejeboliger i de fem største 
danske studiebyer - København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. 
 
Undersøgelsen er baseret på data om 16.278 lejeboliger i studiebyerne, der har været 
annonceret ledige på Akutbolig.dk i løbet af 2018 - fra 1. januar til den 24. oktober.  
 
Der er for hver af de 5 byer udregnet en gennemsnitlig månedlig husleje for 1-4 værelses 
lejeboliger, som bruges til at sammenligne huslejeniveauet på tværs af boligtyper.  
 
I undersøgelsen præsenteres endvidere den månedlige besparelse ved at flytte flere 
sammen i en delebolig. Undersøgelsen er udarbejdet med antagelsen om, at der kan bo 1 
person pr. værelse. Dette er på trods af, at ikke alle boliger er delevenlige, selvom der er 
flere værelser. Besparelsen er således beregnet ved at dividere den gennemsnitlige 
månedlige husleje med antallet af værelser. 
 
Se pressemeddelelse om undersøgelsen:  
https://www.akutbolig.dk/data/201810-lejebolig-priser-studiebyer-pm.pdf 
 
For information om Akutbolig:  
https://www.akutbolig.dk/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til:  
 
Daniel Juhl 
Adm. direktør, Akutbolig.dk 
daniel@kodyl.com / + 45 22 68 22 48 
 
Sille Prinds 
PR-ansvarlig, Akutbolig.dk 
sille@kodyl.com / +45 60 68 12 18 
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De 5 største studiebyer 
 
København 

 
Værelsestype Gennemsnitlig 

månedlig husleje 
(afrundet)  

   Gennemsnitlig 
månedlig husleje  

pr. person 
(afrundet) 

 Månedlig besparelse i 
forhold til 1-værelses  

 

1-værelses 8.219 kr.          8.219 kr.    -  

2-værelses 12.309 kr. 6.155 kr.   2.065 kr.  

3-værelses 15.502 kr. 5.167 kr.   3.052 kr.  

4-værelses 17.575 kr. 4.394 kr.  3.825 kr.  

 
 
 
Aarhus 

 
Værelsestype Gennemsnitlig 

månedlig husleje 
(afrundet)  

   Gennemsnitlig 
månedlig husleje  

pr. person 
(afrundet) 

 Månedlig besparelse i 
forhold til 1-værelses  

 

1-værelses 4.944 kr.          4.944 kr.    -  

2-værelses 8.328 kr. 4.164 kr.   780 kr.  

3-værelses 10.720 kr. 3.573 kr.  1371 kr.  

4-værelses 12.847 kr. 3.212 kr.  1.732 kr.  

 
Aalborg 

 
Værelsestype Gennemsnitlig 

månedlig husleje 
(afrundet)  

   Gennemsnitlig 
månedlig husleje  

pr. person 
(afrundet) 

 Månedlig besparelse i 
forhold til 1-værelses  

 

1-værelses 3.951 kr.         3.951 kr.    -  

2-værelses 5.897 kr. 2.949 kr.  1.003 kr.  

3-værelses 7.957 kr. 2.652 kr.  1.299 kr.  

4-værelses 9.074 kr. 2.269 kr.  1.683 kr.  
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Odense 

 
Værelsestype Gennemsnitlig 

månedlig husleje 
(afrundet)  

   Gennemsnitlig 
månedlig husleje  

pr. person 
(afrundet) 

 Månedlig besparelse i 
forhold til 1-værelses  

 

1-værelses 3.289 kr.          3.289 kr.    -  

2-værelses 6.258 kr. 3.129 kr.  160 kr.  

3-værelses 8.664 kr. 2.888 kr.  401 kr.  

4-værelses 8.911 kr. 2.228 kr.  1.061 kr.  
 
 

 
Esbjerg 

 
 

Værelsestype Gennemsnitlig 
månedlig husleje 

(afrundet)  

   Gennemsnitlig 
månedlig husleje  

pr. person 
(afrundet) 

 Månedlig besparelse i 
forhold til 1-værelses  

 

1-værelses 3.114 kr          3.114 kr.    -  

2-værelses 5.260 kr. 2.630 kr.  484 kr.  

3-værelses 7.633 kr. 2.544 kr.  570 kr.  

4-værelses  8.124 kr. 2.031 kr.  1.083 kr.  
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