Befolkningsprognose 2020- 2033
Svendborg Kommune, april 2020

Kontaktoplysninger
Befolkningsprognosen 2020-2033 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune.
Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:
Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk
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Indledning og baggrundsdata
Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der
beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til
overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for
input i den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på
skoleområdet samt dagtilbudsområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre
sammenhænge.
Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste
år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler
(fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere
til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i en række geografiske basisområder, som
kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske
træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i
de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau.
Eksempler på parameterområder er ”Landområde”, ”Parcelhuskvarter”, ”Plejehjem” osv.
Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe
disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med
kommuneplanen.
For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske
udvikling viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse (dog
ikke i 2016 og 2017). Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne
står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for
befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold
til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i
kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af planafdelingen, og er derfor i overensstemmelse med
deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune. Det bør bemærkes, at når
der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2019, så er der
tale om opgørelser pr. 31.12.2019. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks
officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2020. Ligeledes forekommer der efterregulering af
tallet, hvorfor der, alt andet lige, vil opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt.
Samlet set, er der er afvigelse på 3 personer vedrørende den samlede udvikling i 2019.
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Befolkningsprognosen 2019 – afvigelser og udvikling
Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.
Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder.
Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2019 og sammenligner dem med
prognosen for 2019, som blev udarbejdet for et år siden.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2019, ikke udviklingen fra 2019-2020.
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Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2019 ikke så positiv som forventet.
Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommunen over fraflytningen. Samtidig har vi haft et
fødselsunderskud på 191 personer, hvilket er større end forventet. Herudover har de danske
kommuner gennemført en oprydning i CPR-registeret således at antallet af udrejste borgere nu er
mere retvisende. Ovenstående betyder, at der i 2019 er registreret et relativt højt antal fraflyttede til
udlandet, selv om mange af disse vedrører tidligere år.
Dette giver samlet set et fald i folketallet på 300 personer i 2019. Den samlede udvikling er således
mere negativ end ventet, og tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i
prognosens antagelser er:


Flere døde: (forskel = 38)



Færre fødsler: (forskel = 49)



Flere fraflyttede (herunder udrejste borgere / CPR oprydning): (forskel = 177)

Pr. 31.12.2019 var der i alt registreret 58.299 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i
prognosen som primo tal for 2020 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2020 er 58.296).
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Befolkningsprognosens særlige fokusområder
- udvikling i 2019
Børnetallet er noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling,
særligt ift. kapacitetsplanlægning og ressourceanvendelse. Nedenstående tabeller viser den faktiske
udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler, samt ældre.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Den samlede udvikling af de 0-16 årige i 2019 er 52 højere end forventet i prognosen. Som det kan
ses, er der i 2019 sket et mindre fald i antallet af 0-16 årige. Dette hænger primært sammen med,
at relativt store årgange ”forlader” aldersgruppen (de bliver 17 år), mens relativt små årgange tilgår
aldersgruppen (nyfødte). I 2019 har Svendborg kommune endvidere haft en positiv flyttebalance i
forhold til de 0-16 årige (børnefamilier). Kommunen har historisk haft en nettotilflytning af børn de
senere år, hvilket ligeledes gør sig gældende for 2019.
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For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som
forventet en stigning i 2019. Især kommer der flere af de 75 til 84-årige. Dette hænger sammen
med den generelt stigende levealder, samt at relativt store årgange tilkommer denne aldersgruppe.
Den samlede udvikling af de 65 + årige i 2019, 14 lavere end forventet i prognosen.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan man
ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2033.
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Boligprogram 2020 - 2033
Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for
boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert,
hvor meget der bygges.
Som nedenstående tabel viser, så ”topper” boligprogrammet i årene 2021 og 2025, bl.a. fordi en
række almene byggerier forventes at ligge i disse år.

Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram.

I perioden frem til 2033 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 155 boliger, fordelt
primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en
tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,00 pr. parcelhus, 1,96 pr. rækkehus og 1.98 pr.
etagebolig.
Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til de næste fem års nybyggeri, på
niveau fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt.
Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt
hen ad vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer der er
for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det private
initiativ, som er drivkraften. Ovenstående boligprogram, er således udarbejdet på baggrund af de
generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og en stigende aktivitet på boligmarkedet.
Det særlige for boligprogrammet er, at der er en stor mængde almene boliger planlagt i de næste 34 år. Svendborg Kommune har givet tilsagn til disse boliger, som derfor med stor sandsynlighed
bliver gennemført som planlagt.
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Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2020

I befolkningsprognosen forudsættes der herudover, hvor mange personer der tilflytter de enkelte
boligtyper, ligesom man vurderer andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger, dvs. hvor stor en
andel der kommer fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til ca. 25
procent, med nogle enkelte undtagelser. Visse områder ligger højere, og andre lavere. Dette er bl.a.
gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.
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Mellemkommunal flyttebalance
Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 0-16 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettotilflytning i 2019 på 180 personer for de 0-16 årige (I forhold til grafen over
nettoflyttebalancen på side 7, så er der en lille difference på 4 personer grundet tidspunkt for
dataudtræk). Figuren viser at der især er en positiv balance i forhold til København og Odense.
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Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 17-64 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettofraflytning i 2019 på – 152 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om
en negativ balance i forhold til Odense og Århus kommuner.
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Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 65+ årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettofraflytning i 2019 på -8 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre
del af befolkningen ikke særligt meget.
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Befolkningsprognose 2020 - sammenfatning
Samlet forventes der i prognoseperioden 2020-2033, en positiv vækst i folketallet.
Det samlede folketal forventes at blive på 60.041 personer i år 2033, hvilket ligger godt 1700
personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være svagt stigende i
hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige
aldersgrupper.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2020

Som det ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen at forskyde sig en hel
del i prognoseperioden. I nedenstående tabel ses udviklingen på 3 overordnede grupper:
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Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,1% af befolkningen forventes at ville udvikle sig
stabilt til 17,9% i år 2033, da antallet stiger let fra 10.554 til 10.726, og da den samlede
befolkning forventes at stige.



For de 17-64 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 33.771 i dag,
til 32.036 personer i år 2033. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2033 vil udgøre 53,4%
af befolkningen, mod de 57,9% som de udgør i dag.



Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at
antallet af 65+ årige vil gå fra 13.984 i dag til 17.279 personer i år 2033. Således stiger
andelen fra 24,0% til 28,8% af den samlede befolkning.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a.
i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.
Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af
befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med
kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af
befolkningen.
Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestre skoles distrikt, samt i mindre grad
Rantzausminde og Ørkildskolen opleve vækst i befolkningen. Primært Vestermarkskolens distrikt
forventes at have et fald i befolkningen.
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Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2020-2033)

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.
”Udvikling” viser den forventede udvikling fra 2020-2033
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Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg
Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i
kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme til
udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.
Skoledistrikter i Svendborg Kommune
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Sammenligning af befolkningsprognoser
Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2020, dels med sidste års
prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2019 (Danmarks Statistik har i skrivende
stund (april 2020), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2020).

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik
Den BLÅ markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2020. Svendborg Kommune ramte således 300 personer for højt og
Danmarks statistik ramte 377 for højt. Dette skyldes mestendels oprydning i CPR-registeret.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2020 prognosen, for alle årene, lidt under niveauet i sidste års
prognose. Det skyldes primært, at udvikling i 2019 var mere negativ end ventet. Således falder
estimatet fremadrettet en smule, da prognosen bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks
Statistiks prognose (2019) for folketallets udvikling, ligger nogenlunde på niveau med egen prognose
for både 2019 og 2020.
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Tema 2020: Vækst, balance og sundhedskrise
Vækst og balance
Den seneste tid har der været et stort fokus på kommende nybyggeri i Svendborg kommune, som
forventes at ligge på et historisk højt niveau. Nybyggeriet indarbejdes i prognosen via
boligprogrammet, men med hvilken gennemslagskraft disse boliger har på befolkningstilvæksten i
prognosen kan man modelmæssigt justere på. Så udover en forbedring af den eksisterende
boligmasse, så er det vigtigt at vurdere på byggeriets effekt ift. tilflytning.
Der tages i prognosen udgangspunkt i en model, hvor boligbyggeriet vil have en ”moderat”
betydning for tilflytning til kommunen, da denne vurderes mest realistisk. ”Befolkningsprognosen
2020” peger således på en moderat stigning i befolkningstallet i Svendborg Kommune, hvilket bl.a.
er et resultat af den forventede boligudbygning på over 2000 nye boliger i perioden.
Sundhedskrise - COVID-19
Befolkningsprognosen er udarbejdet primo 2020, og således beregnet uden der er taget højde for
eventuelle COVID-19 konsekvenser, hvilket alt andet lige vil få indflydelse på bolighandler, mobilitet
mv.
Udenlandske flytninger
Nedlukningen af Danmark og mange andre lande medfører naturligvis på den korte bane en
voldsom opbremsning i flytninger eller vandringer mellem landene. I øjeblikket skyldes
opbremsningen af udenlandske flytninger primært lukningen af grænserne, men med den
økonomiske krise, som COVID-19 epidemien har medført, kan Corona-krisen få en længerevarende
effekt i forhold til, hvor mange der vil vælge (eller have mulighed for) at flytte til Danmark fra
udlandet fx. i relation til arbejde og uddannelse. (COWI 2020)
Indenlandske flytninger
De indenlandske flytninger afhænger blandet andet af de generelle konjunkturer i Danmark, idet
udvikling i boligpriser og beskæftigelsesforhold samt boligudbygningen påvirker vores flytte- og
bosætningsmønstre. (COWI 2020)
Nye boliger
Boligbyggeriet vil blive påvirket negativt af en økonomisk afmatning og en reduceret flytteaktivitet.
Dermed vil de kommuner, der i de kommende år har forventninger om stor vækst som følge af
massiv boligudbygning, risikere en kraftig opbremsning i boligbyggeri og befolkningstilvækst.
(COWI 2020)

Disse mulige afledte effekter kan have stor betydning for kommunens samlede prognose. Derfor vil
der ekstraordinært blive fulgt op på udviklingen i september 2020, med særligt fokus på effekten af
COVID-19 samt boligbyggeri og flyttemønstre.

Side 19 af 27

Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling
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