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Kan prognoser bruges?
Hvis ikke – hvad så?
Hvad ved vi?

Knud Erik Hansen
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Vejrudsigter 1 år frem

•Kan vi lave 
vejrudsigter 1 eller 
måske 2 år frem
– Vi tror ikke på dem

•Kan vi lave 
befolkningsprognos
er 20-50 år frem
– Vi tror på dem
– Kan vi det

•Hvad gør vi, når vi 
ikke kan tro på 
dem
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Hvad er en 
befolkningsprognose
• Byggestenene til Danmarks Statistiks befolkningsprognoser

– Det sidste fire års bevægelse for 
• Fødsler
• Døde
• Flytninger (mellem kommuner)
• Vandringer (til og fra udlandet)

• Danmarks Statistiks forudsætninger
• Der indgår ikke noget om boligbyggeri 
• Der indgår ikke noget om boligmarkedet

– Boligpriserne 
– Ledige boliger
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Hvad skal være med i en 
byprognose
• Hovedstadsregionen er et sammenhængende boligmarked

• Hvad skal medregnes i prognoser for en storbysamfund – 
som Hovedstadsregionen
– Hvad bygges og hvor

• Boliger og arbejdspladser
– Aldersfordelingen

• Ældre befolkning gør flere boliger ledige
– Hvordan udvikler priserne sig
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Nogle skøn over betydningen

Eksempler 

•Vækst i omegnen
– 20.000 boliger i Ring3 bæltet, 10.000 i fingrene
– Medfører et fald på 45 pct i væksten i 

centralkommunerne.

•Indvandring
– Som den var frem til 2007
– Medføre fald på 42 pct i væksten i centralkommunerne
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Hvad betyder ellers noget

• Økonomien i Danmark
– Vi flytter til det grønne når økonomien er god

• Præferencer og deres udvikling
– Børnefamilier vil gerne have grønt
– Den grønne bevægelse i samfundet

• Infrastruktur
– Kilometer er ikke afstand
– Tid og komfort er afstand
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Hvordan flytter vi i dag

•  Der er følgende hovedtræk
– Kommunen er de sidste år vokset med 10.000 om året
– I væksten indgår 10.000 nyfødte om året
– Væksten er faldet markant i 2019 og 2020 

– Unge flytter ind
– Familier flytter ud – og flytter med de mange af de årligt 

10.000 nyfødte inden de skal i skole.
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10000 nyfødte
• 10.000 nyfødte hvert 

år sikrer væksten

• Resten er så 
svingende

• Resten er
• Flytninger til og fra 

andre kommuner
• Vandringer til og fra 

udlandet
• Døde

• Omkring 2005 vender 
udvikling

• Væksten går i stå 
omkring 2010

• Fra 2018 er den 
befolkning fraregnet 
nyfødte faldende.

November 2020: 
For 4. kvartal 2020 er der regnet med at 
befolkningsbevægelserne er lig bevægelserne i 
samme kvartal i 2019 
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Unge flytter ind og 
senere ud
• Der flytter årligt netto 

10.000 unge ind til 
København

• Når de har dannet 
familie så flytter de ud 
og typisk til omegnen.

• Mindst en tredjedel af 
de nyfødte er flyttet ud 
inden skolealderen

• I 2019 blev der født 
10.000 og 5500 i 
alderen 0-6 år flyttede 
ud til andre kommuner 
(netto 4050) 
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Hvad får folk til at flytte

• Der flytter hvert år ca. 
45000 ud af København og 
45000 ind

• Der er mange grunde

• Ønsket om adgang til det 
grønne

• Prisen på boliger

• Afstanden til 
arbejdspladsen

• Unge prioritere byen

• (Lynetteholmen giver ikke 
lavere priser på boligerne)



11

Hvad skaber 
rammer for 
udvikling
• Investeringer i 

arbejdspladser

• Investeringer i infrastruktur

• I København (indre 
storbyområde) er antallet af 
arbejdspladser vokset 
dobbelt så meget som 
København omegn

• Der er i København er der 
investeret ca. 50 mia. kr. i 
metro.

• I omegnen bygger man en 
letbane til 5-6 mia. kr.
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Nogle forudsætningen for LH 

Lynetteholmen udløser 
dominoeffekt til 80 milliarder

Alternativer er ikke belyst
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