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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016 - 2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 627373 684088 56715

10-19 683865 655021 -28844

20-29 748732 760112 11380

30-39 673593 783309 109716

40-49 797159 685829 -111330

50-59 765248 782877 17629

60-69 681207 720045 38838

70-79 486316 584522 98206

80-89 200294 312632 112338

90 + 43464 52767 9303

I alt 5707251 6021202 313951



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)







Hvad er der ved at ske?

 Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt 

i dag over 4 mio. kr.

 Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

 De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for 

at realisere deres boligdrøm

 Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 

ejerlejlighed til en ok pris i dag

 Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene 

inden

 Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større 

rundt om og i løngere afstand fra de store byer



Indvandring efter område, statsborgerskab og tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Assens

Danmark 119 91 89 103 102 101

Vestlige 

lande
101 103 111 142 219 196

Ikke-

vestlige 

lande

113 78 73 103 160 265

Indvandring efter område, statsborgerskab og tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Assens

Danmark 119 91 89 103 102 101

Vestlige lande 101 103 111 142 219 196

Ikke-vestlige 

lande
113 78 73 103 160 265

Nettoindvandring

Enhed: Antal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nordfyns Danmark -28 42 36 -2 18 -3 -3 20 -3

Vestlige lande 63 84 33 21 35 80 51 66 76

Ikke-vestlige 
lande 71 40 42 7 47 38 79 126 280



Livets nye faser
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De unge i 20erne bor 

typisk  i etagebolig



Flyttefrekvens i Danmark 

efter alder 
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De unges boliger:

 Farvel til kollegieværelset – for småt 

 Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by

 Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i 

centrum

 Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

 Ungdomsboliger i periferien af større byer og i 

små samfund skal omdannes

 Forældrekøb har fået en renaissance



Seniorer prioriteter

 Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

 Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 
50erne

 120kvm eller 90 for den enlige – er dyrt

 Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i 
livet

 Mere optaget af at bruge penge på oplevelser 
og tøj end på boligen

 Service i boligen, fælleshus med overnatning, 
ingen vedligeholdelse



Danskernes boligdrømme 

er konstante 

- også om 20 år

 Uændret ønsker langt størstedelen af danskere 

over de seneste 15 år at have en ejerbolig. 

 De fleste  ønsker et parcelhus eller rækkehus

 Færre unge bor i eget hus end tidligere og 

drømmer om eget hus, men vil ikke gå på 

kompromis for at eje et hus. 

 Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen 

bolig.

 Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og 

Økonom Hans Skifter Andersen.



Livsfaser, bolig og bosted

 Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag 

– men der er en del undtagelser

 Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne 

opland og de sikre opvækstvilkår for børnene 

stadig det mest attraktive

 Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus

 Den mest almindelige samlivsform er det 

traditionelle parforhold – 2/3 af alle familier

 Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en 

mindre by – hvis forholdene ellers passer



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

 Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

 Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

 Store spektakulære begivenheder kan man køre 

eller rejse efter (Herning får ikke tilflytning 

p.gr.a. Boxen)

 Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Hvor skal vi bygge og 

hvor skal vi bo?

 Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5 år

 De begynder der, hvor de bor

 Dertil kommer arbejde, familie, venner etc

 Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en 

cirkel omkring de nuværende bolig 

 Hvad kan vi får for hvilke penge?

 De vi helst ikke gå på kompromis med boligen 

standard og udformning – så hellere afstand

 Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne

 Tidsånden kan let blive til den lille landsby igen



Hvad kan landsbyer tilbyde 

og hvad får tilflytterne?

 Tid

 Rum og plads.

 Fred og ro – fravær af 

larm og støj.

 Natur og renhed.

 Sikkerhed – fravær af 

ukendte eller 

ukontrollable

 Nærvær og naboer, 

der hjælper i 

hverdagen

 Social kontrol i 

lokalsamfundet

 Foreninger og 

klubber med ildsjæle

 Tætte fællesskaber

 Det de ikke ville have!

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOzYnyzvzLAhVlG5oKHSnBB4QQjRwIBw&url=http://www.hjerlhede.dk/en/content/guide-and-map&psig=AFQjCNFjoZRvrllv2Av5cmeoVfiVzGwEyw&ust=1460121534530107
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOzYnyzvzLAhVlG5oKHSnBB4QQjRwIBw&url=http://www.hjerlhede.dk/en/content/guide-and-map&psig=AFQjCNFjoZRvrllv2Av5cmeoVfiVzGwEyw&ust=1460121534530107


Hvad skal der til for at 

overleve som mindre by og 

landsby?

 Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

 Lokalt indkøb – men det kommer med et opland 

på ca. 800-1000 familier

 Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

 Der skal være en fortælling fra familie, venner 

og bekendte at komme efter 

 Det er langt hen af vejen områderne selv, der 

vælger deres fremtid 

 Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 



Hvad kan man gøre for at 

fremme bosætningen?

 Styrke hverdagen – skoler, børnepasning, infrastruktur, 

lokalt indkøb mv.

 Lokale foreninger og sportsklubber – aktiviteter og 

fokus på nytilkomne

 Være en god og venlig nabo – tage godt imod

 Styrke mund til mund og sociale medier om hvordan der 

er at bo i bosætningsområder

 Markedsføring af bosætningsområder – ikke af hele 

kommunen

 Seniorer i sommerhus, børnefamilier i parcelhus og 

unge i uddannelse, Østeuropæere som fastboende
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