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Alder, år 2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



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 længere afstand fra de store byer
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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 – eller i sommerhus ved pension

 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.



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



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



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



De nye mangelvarer:

Den nye luksus

 Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

 Opmærksomhed

 En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske

 Rum og plads

 Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig

 Fred og ro – fravær af larm og støj

 Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

 Sikkerhed

 Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



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!



Mindre byer i

Herning Kommune 
(august 2014)

 Beboerne lægger på vægt:

 Trygt kvarter, skole, daginstitutioner og dagligvareindkøb, 

kollektiv transport, infrastruktur

 Fælleskabet er vigtigt: 

 For nogle er naturen, omgivelserne, fællesskabet afgørende, 

afstand har ikke betydning – landfolket 

 For andre nærhed til det hele, servicefaciliteter og 

fællesskab, afstand vigtig - hverdagsmenneskene

 Tilflyttere: Tilhørsforhold, skilsmisser, ny pardannelse, 

nogle ved et tilfælde

 Det uformelle møde i brugsen, skolen, foreningen 



Betydningen af identitet, 

kultur, og sammenhold

på landet
 På landet både DK, USA og Canada er en tendens til to 

typer af landsbyer i landdistrikterne (Joel Kotkin)

 Landsbyer med historisk tradition for aktiv 

borgerdeltagelse i borgerforeninger, idræt, kirke og 

lokalråd – har det også i dag = fremgang nye borgere og 

aktiviteter 

 De mindre byer med manglende tradition for folkelig 

deltagelse sygner hen med hensyn til bosætning, 

aktiviteter og folkelig deltagelse i nærdemokratiet.

 Haller og forsamlingshuse lukker efter folk er flyttet

 Det er Jer selv, der afgør fremtiden!



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 



Fællesskabet som  

tilstand 

 Selve området, bolig og landsbyen er blot en fysisk 

skal og ramme 

 Landsbyen eller området bliver et fællesskab, når vi 

skaber nye venskaber, fester, udvikler, bygger og 

måske river ned, så smelter vi sammen med andre i 

et lokalt fællesskab.

 Vi kan bedre beskrive det vi mister end det 

fællesskab, vi har i dag.

 Vigtigt at rive ned for også at kunne bygge op på ny 

(Hallen, kirken, forsamlingshuset)



Vi kan løse udfordringerne 

på en ny måde

 Skole og daginstitution kan være i de samme 

bygninger

 Hallen og idrætsfaciliteterne kan bruges på andre 

måder

 Vi skal løfte i folk i de mindre byer, så der bliver 

noget ud af de mindre enheder – få en kritisk masse 

i områderne

 Tænk på ruter i den mindre by og områder med 

aktiviteter

 Tænk på at løfte hinanden frem for at konkurrere
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