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Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige prognoser

▪ Stort bolig behov i små og mellemstore byer

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2016



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013



Livsfaser, bolig og 
behov/ønsker 
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Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilier  

▪ 72 % bor med far og mor (68 % i Svendborg)(60% i Kbh.)

▪ 57 % af danske børn vokser op med begge deres biologisk 
forældre (54 % i Svendborg) (50% i Kbh)

▪ 19 % bor med enlig forsørger (20 % i Svendborg)

▪ 3 % bor med enlig far (3 % i Svendborg)

▪ 7 % bor med forældre og ny partner (8 % i Svendborg)

▪ Familien - positivt personligt valg og de nære relationer har 
større betydning pga. globalisering og digitalisering ( Fremforsk 
2017)



De unges ønsker til boligen:

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af en stor 
by – så ok med lidt mindre plads

▪ 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 renæssance



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

▪ Nogle børnefamilier og især de yngre par vil meget gerne 
have et arkitektegnet hus(rækkehus) helst i 2 niveauer. 
Flere ønsker nybyggeri
▪ Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald, 

indretning, materialer

▪ Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en lokal 
murermester

▪ Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 
indretning, beliggenhed på grund etc.

▪ De kan godt lide 60’er og 70’er huset 

▪ Men ikke huse fra 90erne – for ens og ugenerte



De ældre Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ 120 kvm eller 90 for den enlige

▪ Vil hellere bo i andel eller til leje. 

▪ Ny tendens til at flytte mod centrum

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

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse

▪ Er ikke opsøgende, men skal lokkes



Fremtidens seniorer

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ 68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men det vil 
generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
▪ De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om på sig selv 

og sit eget liv

▪ Der er også nogen, der bare gerne vil have et nyt hus

▪ Det er kun i nogle år, man kan sikre sig en ny par-tilværelse

▪ Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af enlige 
kvinder på et tidspunkt

▪ Der er lige så mange drømme, som der er seniorer



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen udover pris !



Nærhed til de mindst vigtige 
faciliteter og aldersgrupper 



Tilflyttere 

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 
kvarterer – bosætningssteder 

▪ Mange har set på bolig i flere kommuner 

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk område, de 
ønsker at bosætte sig måske flere steder som 
potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, som 
medfører et endeligt valg



Boligjagten – hvordan efter 
aldersgruppe 
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