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Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

Befolkningen vokser med  214.000 til 2024 

Væksten er til 2024 i gruppen 20-29 år og over 70 år og til dels i 

gruppen 50-59 – derefter 25-40 årige og plus 60

Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 120.000 

boliger på 10 år 

Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 ekstra 

boliger.

– København by vokser med 100.000 på 10 år

– Østjylland (i.e. Århus) vokser med 60.000 på 10 år

Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

– Tilflyttere til København by er også nye unge 



Befolkningsudviklingen 

2013-2030 
(Prog 2013)



Den ”store” flytning

Befolkningen flytter i disse år – men ikke så hurtigt 

som mange tror

Der vil flytte omkring 3% til storbyerne fra resten af 

landet netto frem mod 2030

Der er mange flytninger internt i kommunerne og 

mellem byområder

Den nye udflytning fra byerne – vil den komme?

Dette er IKKE en international tendens, som ikke kan 

fraviges – Frankrig, Norge, dk vækst i 

landdistrikterne fra 1997 til 2004





Fraflytning fra Sorø



Tilflytning til Sorø



Fraflytning fra Sorø



Tilflytning til Sorø



Hvorfor skal kommuner 

brande sig?

Vi skal tiltrække mange udefra – også 
virksomheder

Som erhvervscheferne i 1980erne

Det er moderne – og marketingfolk elsker det

De andre gør det – og man kan komme i medierne

Se bare på Horsens, Bilbao, Berlin og de andre

Det er nok dyrt – men ikke så dyrt som at lave om 
på hele kommunen

Det tiltrækker ”den kreative klasse”



Århus som eksempel

Viden, rødder og plus

Viden er højere læreranstaler

Rødder er en af de ældste byer i Danmark

Puls er de unge, der former byer – også om natten

Hvad skal en tysk surfer-turist, en fransk 

vindmøllevirksomhed og en norsk middel-klassefamilie 

med den viden?

Der skal være kommunikation til udvalgte specifikke 

målgrupper, før markedsføring virker

At skyde med spredehagl virker kun på fasaner



Andre eksempler

Viborg: Kongernes by

Er koblet af motorvejsnettet og det skal der gøres 

noget ved

Hedensted: Hedenstederne

Problemet er kommunens placering

Odder: Odder er ”da ret ok” – tidligere gratis iPads i 

skolerne

Odder kommunes største problem ligger i Aarhus 

og hedder Oddervej (dårlig morgenpendling)

Fåborg-Midtfyn: Fyns svar på Toscana



Hvad er vigtigt ved valg af

bolig (Aarhusianere, pct.)
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Nærhed til arbejde

Nærhed til familie

 Cafeer og restauranter

 Natteliv, barer, gå i byen

Indkøbsmuligheder

 Sport-fitness

Kultur – bio, teater, bib, museum

Offentlig transport

Stisystemer og cykelstier

Børneinstitutioner / skoler

Park/grønne områder i byen/legepladser

Natur, skov og strand

Fælleshus – værksted, fest, samvær

Fællesskab med naboer og i nærmiljøet

Vicevært /varmemester – (skovle sne, klippe hæk …

Andel vigtigt Andel meget vigtige



De 5 vigtigste faciliteter  ved 

valg af bolig

Fraflyttere



Hvad skaber by-vækst?

Glem den kreative klasse

Bogen består af udokumenterede konklusioner

Joel Kotkin:
– Integration af nytilkommere

– Social mobilitet

– God basal infrastruktur

– Fælles kultur, identitet og historie

– Middelklassefamilier genererer vækst

– Demografi – ikke for mange ældre

– Gode off. myndigheder – samarbejde med 
erhvervslivet



Undersøgelse af byers 

vækst (Fremforsk)

Vækst 1999 til 2008:

Væksten i andelen af familier med børn

Det vigtigste er middelklassen med børn!

Væksten i andelen af udpendlere – og til dels 
indpendlere

En godt og stigende serviceniveau

Fraværet og faldet i kommunens gæld

Væksten i andelen af +65 årige (negativ)

…og en række andre faktorer



Attraktiv som bosætnings-

område

Familier med børn i den grønne del af oplandet:

Gøre plads til flere huse – vi bygger også i 
fremtiden

Grundprisen bestemmes ofte af kommunen – bliv 
markedsaktør!

Beliggenhed:

Gode grunde

Pasningsmuligheder og kommunal service

Fritidsaktiviteter, rekreative område, foreninger

De unge ældre - boliger til dem, der vil have en 
mindre arbejdskrævende bolig



Man skal lave en attraktiv 

by

Undgå tomme branding - skaller

Gå efter indhold, værdi og reelle grunde til at besøge og 

bosætte sig i byerne

Det er et hårdt arbejde, hvor der ikke er lette genveje

Verdens store metropoler kan ikke sammenlignes med 

mindre byer

Fyrtårne og andre attraktiviteter, der er:

***En rejse værd

**En omvej værd

*eller blot et besøg værd

http://pinker.wjh.harvard.edu/photos/spain/pages/La Rambla Barcelona.htm
http://pinker.wjh.harvard.edu/photos/spain/pages/La Rambla Barcelona.htm


Branding og byer

Der skal være et reelt indhold i markedsføringen, før den 
virker

Det skal ændrer byen selv – eksempelvis ved at skabe:

Integration af nytilkommere, 

Social mobilitet, 

Fælles kultur, identitet og historie ( 3 af kotkins
områder)

Branding har kun værdi, hvis den virker indadtil:

Branding skyder med spredehagl udadtil – er ikke 
præcist

Branding er et ret fikst tiltag for reklamebranchen – de 
skovler penge ind på ingenting!

http://www.mereudafhverdagen.dk/index.asp
http://www.mereudafhverdagen.dk/index.asp


Vores undersøgelser

Transport – infrastruktur og off. transport

Lokationen – til og fra arbejde, institutioner, 

indkøb mv.

PRIS

Ry og rygte – (eksempel Horsens og Randers)

Omtale fra andre den vigtigste 

rekrutteringsfaktor

Skolen – når vi taler børnefamilier



Fremtidens indsats

Ry og rygte – husk på at branding ofte blot er en tom 

skal, men rygter virker

En attraktiv kommunal servicepakke – gode skoler og 

institutioner, infrastruktur, kollektiv transport mv.

Digital adgang og markedsføring:

Jeres hjemmeside er faktisk god – se lidt mere på, 

hvad en potentiel tilflytter kan mangle

Gode boligområder – nybyg, renovering mv.

Fasthold og tiltræk unge – Jeres største problem

Gør en ekstra indsats for børnefamilier



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



Skoler og institutioner

Skoler spiller en stor 

rolle for bosætning

Institutioner og 

børnepasning står 

også meget højt på 

listen

Infrastruktur, 

cykelstier, indkøb , 

natur og let adgang



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 



Landsbyen, der overlever

Aktiv borgerdeltagelse i de forskellige lokale 

miljøer og foreninger

Aktivt foreningsliv

En skole – og de muligheder der giver

(Gerne en skole i samdrift med nabolandsbyerne)

En pæn landsby uden synlige skrotpladser 

Der bliver ryddet op i de faldefærdige bygninger

Tilflytning af familier med børn

Prioritering nødvendig politisk!



Bosætningsstrategi

Hvem er I – Vestsjælland eller Hovedstadsområdet

Kan man mon ikke være linket – overgangen?

Fastholdelse af unge – skoler og uddannelsessteder, 

sommerferiejobs, praktikpladser

Tiltrækning af yngre og yngre familier – kommunal 

service, attraktive boligområder, billig energi etc.

Det kommunale serviceniveau skal kunne matche 

Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg samt 

Roskilde og Køge

I skal også finde områder at være bedre end de andre på 



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Kannikegade 18

8000 Århus C
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#fremforsk

@JesperBoJensen
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