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1. Indledning 
Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab til planlægning og budgettering af udgifter og ind-
tægter i Randers Kommune. 

Hvert år udarbejder Randers Kommune en prognose, der beskriver, hvordan befolkningstallet, 
alderssammensætning og bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. Prognosen an-
vendes blandt andet til fordeling af ressourcer til de af kommunens serviceområder, som påvir-
kes af befolkningsudviklingen. Prognosen anvendes desuden ved budgetlægningen af kommu-
nens indtægtsside (skatter og udligning).  

Denne rapport beskriver befolkningsprognosen frem til 1. januar 2035 samt de forudsætninger, 
der ligger til grund for prognosen. 

Prognosens forudsætninger vedrører fertilitet, dødelighed, flyttemønstre samt omfang af bo-
ligbyggeri i Randers Kommune, hvilket beskrives i sidste kapitel. Det skal særskilt bemærkes, at 
der ikke er forudsat indvandring af ukrainske statsborgere. Når der er større klarhed om om-
fanget heraf vil der blive udarbejdet en revideret befolkningsprognose.    

Hovedresultaterne er: 

 Historisk høj vækst i folketallet i 2021 med 798 personer. 

 Befolkningstallet forventes at stige med 550 personer i 2022. 

 Ifølge prognosen kan der forventes 100.000 indbyggere i kommunen ultimo 2023. Indvandring af 
ukrainske statsborgere kan i væsentlig grad fremrykke tidspunktet.  

 Der forventes en gennemsnitligt årlig vækst på 453 personer fra 1.1.2022 til 1.1.2035 (hvilket er 
væsentligt mere end i sidste års prognose, hvor der blev forudsat en vækst på 293 personer). 

 Væksten forventes primært at blive båret af flere tilflyttere fra andre kommuner og fra udlandet.  

 Gennemsnitligt forventes en nettotilflytning fra andre kommuner på 259 personer i perioden 2022-
2034 (hvor der i sidste års prognose blev forventet 198 personer). 

 Gennemsnitligt forventes en nettoindvandring fra udlandet på 213 personer i perioden 2022-2034 
(hvor der i sidste års prognose blev forventet 127 personer). 

 Den største procentvise vækst ses hos de 85+ årige, der forventes at stige med 89% i perioden 
2022-2035.  

 Arbejdsstyrken forventes at stige med 2%, mens antallet udenfor arbejdsstyrken stiger med 10% i 
perioden 2022-2035.  

 Der har været et historisk højt boligbyggeri i 2021 med i alt 950 boliger – og der forventes også et 
forholdsvis højt boligbyggeri de kommende 5 år (2022-2025) med et gennemsnit på godt 600 boli-
ger pr. år.    
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2. Hvordan gik det i 2021 i Randers Kommune? 

I 2021 har der været en historisk stor befolkningstilvækst i Randers Kommune med i alt 798 per-
soner. I Randers Kommunes egen prognose var der kun forventet en vækst på 368 personer – 
den faktiske udvikling blev derfor en stigning på 430 flere end forventet1.  

Afvigelsen i forhold til prognosen er forklaret nærmere i bilagsnotat til befolkningsprognosen (be-
folkningsudviklingen i 2021 – analyse). Nedenfor vises forskellen i forhold til fødselsoverskud 
(fødte minus døde), flyttebalancen og vandringsbalancen2:   

 
 
Det ses, at forskellen primært vedrører flyttebalancen og vandringsbalancen.  

Med hensyn til den mellemkommunale flyttebalance blev der forventet et plus på 209 personer i progno-
sen, mens det faktiske resultat blev 439 personer. Den forbedrede flyttebalance vedrører især Aarhus, Aal-
borg og Favrskov kommuner. Særligt i forhold til Aarhus kan nævnes, at flyttebalancen siden 2019 er for-
bedret med 348 personer.    

Med hensyn til vandringsbalancen i forhold til udlandet var der forventet et plus på 146 personer i progno-
sen, men det faktiske resultat blev 355 personer. En forholdsvis stor del af væksten vedrører rumænske 
statsborgere med en nettoindvandring på 135 personer. Det formodes, at hovedparten heraf er ansat in-
denfor landbrugsområdet.  

Ovennævnte beskrives nærmere i det udarbejdede forklaringsnotat vedrørende udviklingen i 2021 (vedlagt 
som bilag).  

 
1 Til sammenligning var der i prognosen/fremskrivningen fra Danmarks Statistik kun forudsat en vækst på 107 – hvilket medfører en afvigelse i for-
hold til den faktiske vækst på 691 personer (altså en noget større afvigelse end afvigelsen i forhold til egen prognose)  
2 Udover ovennævnte balancer er der en mindre teknisk korrektion i forhold til det samlede folketal. Korrektionen er på -3 personer i ”faktisk” og 
+3 personer i ”prognosen”.   
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3. Prognose 2023-2035 
Dette afsnit beskriver den forventede befolkningsudvikling fra primo 2023 til primo 2035 med fokus på det 
samlede befolkningstal, flytninger, vandringer, fødte og døde, aldersfordeling og geografisk udvikling. 

3.1 Befolkningstal 

Det faktiske befolkningstal 1. januar 2022 var 98.988 personer. Et tal der i løbet af året forventes at stige 
med 550 borgere. Der forventes dermed et befolkningstal 1. januar 2023 på 99.538 borgere i Randers Kom-
mune. Som nævnt indledningsvis, er der ikke i prognosen indregnet ekstraordinær indvandring af ukrain-
ske statsborgere. Prognosen vil blive opdateret, når der er større klarhed omkring dette senere på året. 

Nedenstående illustrerer den faktiske udvikling fra 2010-2022, samt den forventede udvikling frem til 2035. 
Desuden sammenholdes med den gamle prognose:  

 

Ifølge prognosen kan Randers Kommune forventes at runde et folketal på 100.000 personer i slutningen 
af 2023 (idet folketallet pr. 1/1 2024 forventes at udgør 100.026 personer). Det skal understreges, at der er 
tale om en prognose baseret på det aktuelle udgangspunkt og de anvendte forudsætninger, der beskrives 
senere i rapporten. Ændrede forudsætninger kan medføre, at tidspunktet for at runde de 100.000 perso-
ner i Randers Kommune enten kan blive tidligere eller senere end angivet ovenfor.  

Ifølge prognosen forventes folketallet i 2035 at være på 104.881 personer. Som det fremgår af ovenståen-
de figur, er der tale om en væsentligt højere vækst end forudsat i den gamle prognose (hvilket bl.a. skyldes 
det højere udgangspunkt pr. 1/1 2022).  

Befolkningstallet er drevet af tre parametre/balancer:  

 Fødselsoverskud: Fødte minus døde.  
 Flyttebalancen: Den mellemkommunale flyttebalance mellem Randers Kommune og andre kom-

muner. 
 Vandringsbalancen: Ind- og udvandring til Randers Kommune fra/til udlandet. 
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Figuren nedenfor illustrerer alle tre parametre. Summen af de tre farver angiver befolkningsvæksten i per-
soner det pågældende år (jf. kurven i figuren): 

 
 

I gennemsnit forventes der en årlig vækst i folketallet på 453 personer i perioden 2022-3035.  

Figuren viser, at det især er den mellemkommunale flyttebalance samt vandringsbalancen, der bidrager til 
væksten i folketallet med et gennemsnit i perioden på hhv. 259 personer og 213 personer. Fødselsover-
skuddet vurderes ikke at have den store betydning for befolkningstilvæksten i perioden (det gennemsnitli-
ge fødselsoverskud i perioden er årligt -18 personer).  

De tre balancer dækker over store bevægelser. Nedenfor uddybes de tre parametre nærmere startende 
med de balancer, der betyder mest for befolkningsudviklingen: 
 

 Flyttebalancen (afsnit 3.1.1) 
 Vandringsbalancen (afsnit 3.1.2) 
 Fødselsoverskuddet (afsnit 3.1.3)  
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3.1.1 Flyttebalancen (mellemkommunale flytninger) 
I løbet af 2022 forventes 4.400 personer at flytte til Randers Kommune fra andre kommuner og 4.128 per-
soner at flytte fra Randers Kommune til andre kommuner. Dette giver en forventet positiv nettotilflytning 
på 272 personer i løbet af 2022.  

Nedenstående figur viser udviklingen i nettoflyttebalancen siden 2010: 

 

Figuren viser, at år 2021 var historisk høj med hensyn til mellemkommunal nettotilflytning. I prognoseåre-
ne forventes der ikke samme niveau som i 2021, men dog en ganske betydelig nettotilflytning på gennem-
snitligt 259 personer.  

Figuren viser desuden, at der i årene 2017 og 2018 var en negativ flyttebalance. Det vurderes, at disse år er 
atypiske for den fremtidige udvikling, hvorfor disse år er udeladt i de historiske år, der danner grundlaget 
for fremskrivningen (se afsnit 4 for en nærmere beskrivelse).    

3.1.2 Vandringsbalancen (i forhold til udlandet) 
I 2022 forventes en indvandring fra udlandet på 780 personer og en udvandring på 534 personer. Dette gi-
ver en forventet nettoindvandring i 2022 på 246 personer.  

Nedenstående figur viser nettoindvandringen siden 2010: 
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Figuren viser, at nettoindvandringen har været positiv i alle år – bortset fra år 2019. Årsagen til den nega-
tive nettoindvandring i 2019 var en ekstraordinær oprydning i CPR-registret vedrørende fraflytninger til ud-
landet. Korrigeres der for denne oprydning, havde der i stedet for en nettoudvandring på 140 personer væ-
ret en nettoindvandring på 35 personer. År 2019 er således et atypisk år, hvorfor året ikke indgår i de hi-
storiske år, der anvendes i forbindelse med fremskrivningen (se afsnit 4 for en nærmere beskrivelse).  

Figuren viser desuden, at der i årene 2014-2016 var en markant stigning i nettoindvandringen. Dette skyl-
des flygtningekrisen fra 2015 (syriske flygtninge). Som nævnt indledningsvis er det fortsat uafklaret, hvor 
mange ukrainske flygtninge Randers Kommune i givet fald vil modtage, og hvor lang tid disse vil være i kom-
munen. Som følge af den store usikkerhed herom, er der ikke i nærværende prognose forsøgt korrigeret 
herfor3. Når der foreligger en nærmere afklaring vil der blive udarbejdet en korrigeret prognose.  

Endelig viser figuren, at der i år 2021 har været en forholdsvis høj nettoindvandring på 355 personer. En 
nærmere analyse viser, at det bl.a. skyldes en stigning i rumænske borgere der tilflytter kommunen – givet-
vis for at arbejde indenfor landsbrugssektoren (der henvises til analysenotatet om befolkningsudviklingen 
i 2021 for en nærmere beskrivelse heraf). 

3.1.3 Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) 
I 2022 forventes et fødselstal på 1.049 personer, og der forventes 1.019 døde. Dette giver et fødselsover-
skud i 2022 på 30 personer.  

Nedenstående figur viser udviklingen i fødselsoverskuddet siden 2010: 

 
3 I den tidligere prognose var der forventet en årlig tilflytning af flygtninge på 15 personer. Det faktiske antal i 2021 var 6 flygtninge. I den nye 
prognose forventes indtil videre samme niveau som i tidligere prognose.     
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Figuren viser forholdsvis store udsving fra år til år med 2018 som det mest markante. Årsagen hertil var en 
stor stigning i antal døde som følge af en influenzaepidemi, der ikke var særligt godt dækket af den tilbud-
te vaccine.  

Figuren viser desuden, at fødselsoverskuddet i 2022 og årene frem ændres til et forventet fødselsunder-
skud fra og med 2028. Årsagen hertil er, at antallet af fødsler forventes at stagnere, hvorimod antallet af 
døde fortsat stiger som følge af et stigende antal ældre (se afsnit 4 for en nærmere beskrivelse).  
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3.2 Aldersmæssig udvikling  

I det følgende vises den forventede udvikling for forskellige aldersgrupper – herunder de aldersgrupper 
der anvendes i kommunens demografimodeller. I figurerne vises den faktiske udvikling fra 2010-2022 (blå 
søjler) og dernæst prognosen (grønne søjler). Desuden sammenlignes med den forventede udvikling i den 
gamle prognose (rød linje).  

3.2.1 Småbørn (½-2 årige samt 3-5 årige)  

Udviklingen i ½-2 årige (vuggestuer/dagpleje) 
I Randers Kommunes demografimodel anvendes udviklingen i ½-2 årige4 i forbindelse med fremskrivnin-
gen af forventede antal pladser i vuggestuer/dagpleje. Nedenfor vises den forventede udvikling for denne 
alderskategori: 

 

Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 2.579 personer, og der forventes en stigning frem til 2031 (2.836 perso-
ner) og dernæst et lille fald. Den samlede stigning i perioden 2022 til 2035 forventes at være på 9%.  

I den gamle prognose blev forudsat 2.545 pr. 1/1 2022 –altså 34 færre end det faktiske antal. Den gamle 
prognose følger stort set udviklingen i den nye, men ligger i gennemsnit ca. 100 personer under den nye 
prognose.  

Udviklingen i 3-5 årige (børnehaver) 
I Randers Kommunes demografimodel anvendes udviklingen i 3-5 årige i forbindelse med fremskrivningen 
af forventede antal pladser i børnehaver. Nedenfor vises den forventede udvikling for denne alderskate-
gori: 

 

 
4 Ved ½ årige forstås halvdelen af antal 0-årige. 
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Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 3.103 personer, og der forventes en stigning frem til 2033, hvorefter 
udviklingen stagnerer. Den samlede stigning i perioden 2022 til 2035 forventes at være på 14%.  

I den gamle prognose blev forudsat 3.090 pr. 1/1 2022 – altså 13 færre end det faktiske antal. I de første 
år derefter følger den gamle prognose den nye prognose, men fra 2025 og frem er væksten noget højere i 
den nye prognose. I perioden 2025-2034 ligger den nye prognose i gennemsnit ca. 140 personer over den 
gamle prognose.   

3.2.2 Skolebørn (6-16 årige)  
Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal skolebørn (6-16 årige): 
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Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 12.060 personer, og der forventes et fald frem til 2027 (11.663), hvor-
efter antallet stiger igen frem til 2035 (12.632). Den samlede stigning i perioden 2022 til 2035 forventes at 
være på 5%.  

I den gamle prognose blev forudsat 12.073 pr. 1/1 2022 –altså ganske tæt på prognosen (13 flere end det 
faktiske antal). Af figuren fremgår, at den nye prognose ikke forventer det samme fald som den gamle 
prognose og dertil en væsentligt større stigning i slutningen af perioden. I 2034 er forskellen mellem den 
gamle og den nye prognose således 445 personer.  

3.2.3 Unge (17-24 årige) 
Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal unge: 

 

Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 9.246 personer, og der forventes stort set uændret niveau til 2027, 
hvorefter antallet forventes at falde til 8.374 personer i 2023. Det samlede fald i perioden 2022 til 2035 
forventes at være på knap 10%.  

I den gamle prognose blev forudsat 9.287 pr. 1/1 2022 – altså 41 flere end det faktiske antal. I de første år 
derefter ligger den gamle prognose lidt over den nye prognose, men mod slutningen af perioden er ni-
veauet stort set ens i den gamle og nye prognose.  

3.2.4 Arbejdsstyrken (aldersgruppen 25-64 år) 
Nedenstående figur viser den forventede udvikling i ”arbejdsstyrken”5:  

 
5 Arbejdsstyrken kan afgrænses på forskellige måder. Her er anvendt en afgrænsning defineret som aldersgruppen 25-64. Det er vigtigt at bemærke, 
at der her ikke er tale om folk i beskæftigelse, men udelukkende om alle personer mellem 25-64 år, hvoraf en stor del vil være i beskæftigelse.   
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Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 50.620 personer, og der forventes et stigende antal frem til 2028 
(51.852), dernæst et fald og til allersidst i perioden igen en lille stigning. Den samlede stigning i perioden 
2022 til 2035 forventes at være på 2%.  

I den gamle prognose var der kun forudsat 50.201 personer pr. 1/1 2022 – altså 419 færre end det fakti-
ske antal. Som det fremgår af ovenstående figur bliver forskellen mellem den gamle og den nye prognose 
større og større år for år. I 2034 er der således en forskel mellem den gamle og nye prognose på 1.726 
personer.  

Nedenstående figur viser udviklingen i antal personer udenfor arbejdsstyrken (alle andre end 25-64 årige): 

 

Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 48.368 personer, og der forventes et stigende antal gennem hele prog-
noseperioden, således at der i 2035 forventes at være 53.232 personer. Den samlede stigning i perioden 
2022 til 2035 forventes at være på 10%. 



Side 14 af 25 

Den gamle prognose ramte meget præcist på antal personer udenfor arbejdsstyrken pr 1/1 2022, men i 
den nye prognose forventes en større vækst – således forventes der i 2034 i alt 804 flere personer uden-
for arbejdsstyrken end i den gamle prognose.  

Sammenholdes udviklingen i arbejdsstyrken/udenfor arbejdsstyrken ses en forventet vækst på hhv. 2% og 
10% i perioden 2022-2035. Dette er en udfordring6 – ikke kun i Randes Kommune men generelt som følge 
af et stigende antal ældre.  

3.2.5 Seniorer (65-74 årige)  
Nedenstående figur viser udviklingen i antal seniorer (her defineret som antal 65-74 årige):  

 

Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 10.843 personer, og der forventes et fald frem mod 2025 og dernæst 
en stigning i resten af perioden, således at antallet udgør 12.478 personer i 2035. Den samlede stigning i 
perioden 2022 til 2035 forventes dermed at være på 15%.  

Den gamle prognose ramte ret præcist på antallet pr. 1/1 2022 (17 flere end forventet). Figuren viser, at 
den nye prognose følger den gamle prognose forholdsvis tæt, men hen mod slutningen af perioden bliver 
forskellen større. I 2034 er antallet i den nye prognose 210 højere end i den gamle prognose.  

  

 
6 Med den nye prognose er udfordringen dog lidt mindre end tidligere, idet antallet i arbejdsstyrken i 2034 er 1.726 højere, mens antallet uden-
for arbejdsstyrken kun er 804 højere end tidligere forventet.     
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3.2.6 Ældre (75-84 årige samt 85+ årige) 

Udviklingen i 75-84 årige 
Nedenstående figur viser udviklingen i antal 75-84 årige: 

 

Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 7.734 personer, og der forventes en stigning frem mod 2028 (8.824) og 
dernæst et fald frem mod 2035 (8.519). Den samlede stigning i perioden 2022 til 2035 forventes at være 
på 11%.  
 
Den gamle prognose ramte meget tæt på det faktiske antal (kun en forskel på 2 personer). Som det frem-
går af figuren, følger den nye prognose den gamle prognose – dog lidt under. I 2034 er antallet i den nye 
prognose 48 personer lavere end i den gamle prognose.  

Udviklingen i 85+ årige 
Nedenstående figur viser udviklingen i antal 85+ årige: 
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Det faktiske antal pr. 1/1 2022 var 2.259 personer, og der forventes en stigning gennem hele perioden så-
ledes at der i 2035 forventes at være 4.271 personer. Den samlede stigning i perioden 2022 til 2035 for-
ventes at være på 89% - og dermed er de 85+ årige aldersgruppen med den klart største stigning i progno-
seperioden.  

I den gamle prognose var der forventet 2.294 personer – altså 35 mere end det faktiske antal. Figuren vi-
ser, at den nye prognose følger den gamle i starten af perioden, men mod slutningen af perioden forven-
tes væksten i den nye prognose at være lidt lavere end i den gamle. I 2034 er antallet i den nye prognose 
således 99 personer lavere end i den gamle prognose.  
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3.3 Geografisk udvikling  

Selvom befolkningstallet i Randers Kommune samlet set forventes at stige i de kommende år, er væksten 
forskellig fordelt på geografiske områder. Nedenfor vises tabeller over udviklingen på følgende områder: 
 

 Udviklingen i antal 0-5 årige fra 2022-2035 fordelt på børnedistrikter 
 Udviklingen i antal 6-16 årige fra 2022-2035 fordelt på skoledistrikter 
 Udviklingen i antal 85+ årige fra 2022-2035 fordelt på ældredistrikter 

3.3.1 Udviklingen i antal 0-5 årige fra 2022-2035 fordelt på børnedistrikter 
Nedenstående tabel viser udviklingen i antal 0-5 årige i de enkelte børnedistrikter: 
 

Børnedistrikt 2022 2035 
Udvikling 
2022-35 

Midt 1.563 1.406 -157 
Nordvest 874 1.097 223 
Nordøst 1.180 1.371 191 
Sydvest 887 961 74 
Sydøst 1.717 2.036 319 
Ukendte adresser 5 16 11 
I alt 6.226 6.886 660 

 
Tabellen viser en forventet stigning i perioden på 660 0-5 årige. Som det ses forventes en stigning i alle om-
råder – bortset fra område Midt, hvor der i perioden forventes et fald på 157 personer. Den største stig-
ning forventes i Sydøst med en vækst på 319 personer.  

3.3.2 Udviklingen i antal 6-16 årige fra 2022-2035 fordelt på skoledistrikter 
Nedenstående tabel viser udviklingen i 6-16 årige fordelt på de enkelte skoledistrikter i perioden 2022-
2035. Som nævnt i afsnit 3.2.2 er der samlet set et fald i antal 6-16 årige fra 2022-2027, hvorefter der igen 
sker en stigning. År 2027 er derfor medtaget i nedenstående tabel:  
 

Skoledistrikt 2022 2027 2035 

Udvikling 
2022-
2035 

Asferg  229 211 210 -19 
Assentoft 828 811 894 66 
Blicher 510 465 508 -2 
Fårup  202 202 245 43 
Grønhøj 480 445 455 -25 
Havndal 205 185 186 -19 
Hobrovejen 995 999 969 -26 
Hornbæk  689 640 710 21 
Korshøj 609 520 576 -33 
Kristrup 1.255 1.311 1.642 387 
Langå 462 502 596 134 
Munkholm 585 553 536 -49 
Nørrevang 732 613 638 -94 
Rismølle 802 781 896 94 
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Skoledistrikt 2022 2027 2035 

Udvikling 
2022-
2035 

Søndermark 1.089 1.172 1.259 170 
Vestervang 1.300 1.142 1.140 -160 
Ø. Bjerregrav 365 316 367 2 
Østervang 708 768 776 68 
Ukendte adresser 15 27 30 15 
I alt 12.060 11.663 12.632 572 

 
Tabellen viser en samlet stigning på 572 6-16 årige fra 2022 til 2035 (jf. også afsnit 3.2.2). Men som det 
fremgår af tabellen, er der forholdsvis stor forskel på udviklingen i de enkelte skoledistrikter.  
 
Det skal understreges, at ovennævnte udelukkende vedrører den forventede udvikling i antal 6-16 årige i 
de enkelte distrikter og ikke det forventede antal elever. Der henvises til den kommende skoleprognose for 
en nærmere beskrivelse af den forventede udvikling i elevtallet.  
 

3.3.3 Udviklingen i antal 85+ årige fra 2022-2035 fordelt på ældredistrikter. 
Nedenstående tabel viser udviklingen i antal 85+ årige på de enkelte ældredistrikter: 
 

Ældredistrikt 2022 2035 
Udvikling 
2022-35 

Bakkegården - Rosenvænget 229 324 95 
Borupvænget 222 494 272 
Kildevang 235 486 251 
Kollektivhuset 218 271 53 
Kristrup - Assentoft 313 630 317 
Lindevænget - Dragonparken 266 457 191 
Spentrup - Møllevang 253 532 279 
Vorup 185 381 196 
Åbakken 338 686 348 
Ukendte adresser 0 8 8 
I alt 2.259 4.271 2.012 

  
Tabellen viser en forventet stigning i antal 85+ årige på 2.012 personer fra 2022 til 2035 (jf. også afsnit 
3.2.6). Det ses desuden, at der forventes en vækst i alle ældredistrikter – dog er der forskel på den forven-
tede vækstprocent. Den største procentmæssige vækst er i distrikt Borupvænget (+123%) og den laveste i 
distrikt Kollektivhuset (+25%). 
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4. Forudsætninger i prognosen 
I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række forudsætninger: 

 Boligprogram (afsnit 4.1) 
 Oplandsmodel og flyttemønstre (afsnit 4.2) 
 Fertilitet og dødelighed (afsnit 4.3).   

Af de følgende afsnit fremgår en nærmere beskrivelse af disse forudsætninger.  
 

4.1 Boligprogram 

År 2021 var et rekordår med 950 nybyggede- og indflyttede boliger i Randers Kommune. Det tidligere re-
kordår var 2020 med 641 boliger.  

Nedenstående figur viser både den historiske udvikling (frem til 2021) og den forventende udvikling til og 
med 2034 – fordelt på henholdsvis parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.  

 

Boligprogrammet baseres på forvaltningens kendskab til byggeansøgninger, byggetilladelser, lokalplaner, 
fremtidige udstykninger mv. Nybyggede boliger medtælles kun i det år, hvor der sker indflytning.  

Det skal understreges, at boligprogrammet (selvsagt) bliver mere og mere usikkert des længere tidshori-
sonten er. Derfor ses også et forventet fald i boligbyggeriet, jo længere tidshorisonten bliver.  

I 2022 forventes byggeri af i alt 649 boliger. Disse omfatter parcelhuse (153), rækkehuse (188), etageboli-
ger (258) og ungdomsboliger (50).   

I perioden fra 2022 til 2034 forventes der i gennemsnit byggeri af i alt 456 boliger årligt. Disse fordeler sig i 
gennemsnit med 209 etageboliger, 191 rækkehuse, 134 parcelhuse (og en lille rest til ældreboliger/ung-
domsboliger).  
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Nedenfor vises boligprogrammet fordelt på de kommuneplandistrikter, der opereres med i prognosemo-
dellen:  

Kommuneplandistrikt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Gns.  

22-34 

Asferg 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

Borup/Bjergby/Kondrup 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 

Bykernen 96 63 39 61 60 57 29 10 0 0 0 0 0 31,9 

Dronningborg 107 109 102 88 65 65 60 52 55 74 25 27 37 66,6 

Fårup 11 11 6 5 2 0 8 7 7 8 5 7 7 6,5 

Gimming/Lem/Tjærby 0 1 1 10 5 16 17 10 40 1 0 10 10 9,3 

Haslund/Sdr.Borup 1 2 25 35 29 25 0 0 0 0 0 0 0 9,0 

Havndal 1 1 2 4 2 3 0 1 0 3 0 0 1 1,4 

Hornbæk/Tånum 32 12 7 11 10 15 20 20 20 15 0 0 0 12,5 

Kristrup 1 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 2,4 

Langå 18 16 13 13 7 15 21 5 5 6 1 2 0 9,4 

Langå opland 1 3 4 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1 1,4 

Nordre Fælled 0 0 0 10 10 10 20 40 20 30 60 60 60 24,6 

Nyvang 102 37 27 27 17 17 17 32 33 6 7 0 0 24,8 

Nørhald 17 21 24 21 13 10 15 21 11 19 2 8 0 14,0 

Paderup 18 46 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 8,8 

Romalt 18 17 2 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 4,7 

Råsted 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0,6 

Skovbakken 12 17 45 50 56 51 27 57 57 64 64 64 30 45,7 

Spentrup 1 14 24 28 18 10 5 2 1 0 0 2 1 8,2 

Stevnstrup 25 13 25 26 12 15 7 5 15 0 0 2 2 11,3 

Sønderhald 12 11 4 1 11 18 18 10 10 10 12 12 15 11,1 

Vester Altan 16 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 2,8 

Vestervang 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 

Vorup/Tebbestrup 75 118 172 121 99 75 25 0 10 10 15 0 0 55,4 

Ydervang 37 33 30 46 41 20 30 40 40 10 11 0 0 26,0 

Ø. Bjerregrav 2 1 7 14 13 4 3 6 5 4 4 3 2 5,2 

Ølst/Munkdrup/Stånum 23 14 19 59 55 52 57 67 52 80 102 102 102 60,3 

Østervang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Nørrevang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

I alt 649 568 582 637 567 534 399 391 382 342 310 302 268 456,2 
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Med hensyn til antal indflyttede i de forskellige boligtyper gøres følgende forudsætninger – baseret på hi-
storiske data: 

Boligtype Personer pr. bolig  

Parcelhuse 3,08 

Rækkehuse 2,37 

Etageboliger 1,83 

Ungdomsboliger 1,1 

Ældreboliger 1,0 

 

Tabellen viser, at der forudsættes indflyttet i gennemsnit 3,08 personer pr. parcelhus, 2,37 personer pr. 
rækkehus osv. (ovennævnte svarer stort set til forudsætningerne i sidste års model).  

Antallet af tilflyttere til nye boliger er dog ikke direkte lig med en tilsvarende stigning i befolkningstallet, da 
mange af disse tilflyttere allerede er bosiddende i Randers Kommune. I prognosen opereres således med 
en ”ekstern-andel” – baseret på historiske data.  

Nedenstående figur viser andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger: 

 

Grafen viser, at år 2021 havde en lavere ekstern-andel (17,9%) end 2020 (22,7%). I 2022 forudsættes en ek-
stern andel på 21,3%, og gennemsnitligt forudsættes den eksterne andel at udgøre 21,4% i prognoseperio-
den 2022-2034 – dog stigende til sidst i perioden.   

Med ovenstående forudsætninger kan der beregnes følgende tilflytning til nye boliger – opdelt på hen-
holdsvis interne og eksterne tilflyttere (tallene fra 2022 og frem er prognosetal). Tallene ses af nedenstå-
ende figur: 
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I 2021 var der i alt 2.082 tilflyttere til nye boliger – heraf 372 eksterne tilflyttere. I 2022 forudsættes en til-
flytning til nye boliger på 1.444 – heraf 308 eksterne. 

I prognoseperioden (2022-2034) forventes en gennemsnitlig tilflytning til nye boliger på 1.050 pr. år – her-
af gennemsnitligt 221 eksterne tilflyttere pr. år.  

Udviklingen i den eksisterende boligmasse 
Når den samlede befolkningsudvikling og tilflytningen til nye boliger kendes i et givet år, kan udviklingen i 
den eksisterende boligmasse beregnes som en residual. Hvis der bliver færre personer i den eksisterende 
boligmasse, så er der tale om ”udtynding” (minus), mens hvis der bliver flere personer, så er der tale om 
”fortætning” (plus). I de år hvor der bygges meget, vil der typisk være en forholdsvis høj udtynding.  

Nedenstående tabel viser udviklingen i den eksisterende boligmasse (prognose fra 2022 og frem): 
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Figuren viser, at der stort set alle år har været tale om en udtynding og kun nogle få år (især 2015) har der 
været tale om en fortætning7.  

I 2021 var der (som nævnt ovenfor) en samlet tilflytning til nye boliger på i alt 2.082. Den samlede befolk-
ningsvækst var på 798 personer – altså en udtynding af den eksisterende boligmasse på 1.284 personer.  I 
2022 forventes en tilflytning til nye boliger på 1.444 personer, og med en samlet forventet vækst på 550 
personer svarer det til en udtydning i den eksisterende boligmasse på 894 personer.    

I prognoseperioden forventes en gennemsnitlig udtynding på 597 personer, hvilket vurderes at være et ”ri-
meligt niveau” i lyset af boligprogrammet i prognoseperioden.    

4.2 Oplandsmodel og flyttemønstre mellem kommuner 
Befolkningsprognosens mellemkommunale til- og fraflytninger baseres på en oplandsmodel ligesom de tre 
seneste års befolkningsprognoser.  

I den oplandsbaserede model er tilflytningen til Randers Kommune bestemt af den historiske fraflytning fra 
andre kommuner (”oplandet”). Tilflytningen er dermed uafhængig af fraflyttere og døde, men ses i sam-
menhæng med fraflytningen fra andre kommuner.  

Derudover tager modellen højde for befolkningssammensætningen i oplandet, og sikrer, at der ikke esti-
meres en større tilflytning af en given aldersgruppe, end der er grundlag for.  

De mellemkommunale flyttemønstre baseres på de historiske år 2016-2021 – dog er årene 2017 og 2018 
udeladt, idet disse år vurderes at være atypiske (se også afsnit 3.1.1) og dermed ikke bør indgå i fremskriv-
ningen. Nedenfor ses andelen af tilflyttere til Randers Kommune i perioden 2016 samt 2019-2021, der er 
flyttet hertil fra en de 7 valgte kommuner.  

 
Kilde: folketal.dk 

 
7 Fortætningen i 2015 og 2016 skyldes primært den store tilstrømning af flygtninge i disse år. 



Side 24 af 25 

Figuren viser, at ud af alle tilflyttere til Randers Kommune, kommer 23,3 % fra Aarhus, 10,4 % fra 
Favrskov, 9,7 % fra Norddjurs Kommune, 8,1% fra Mariagerfjord, 6,8% fra Aalborg, 5,7% fra Syddjurs og 
5,5% fra Viborg. Tilsammen udgør tilflytning fra disse syv kommuner 69,5% af alle tilflyttere til Randers 
Kommune.    

4.3 Fertilitet og dødelighed  

4.3.1 Fertilitet 
Prognosen over antallet af fødsler i Randers Kommune bygger på den aldersbetingede fertilitet for de 
forskellige alderstrin. Ved fertilitet forstås antal fødte pr. 1.000 kvinder (15-49 årige).  

Nedenstående figur viser udviklingen i fertiliteten i Randers Kommune og den forventede udvikling fra 
2022 og frem: 

 

Figuren viser, at fertiliteten har været noget svingende i de historiske år 2010-2021 – herunder bemær-
kes, at fertiliteten i 2021 har været forholdsvis høj (1.856). I 2022 forudsættes en fertilitet på 1.808, og 
denne forventes at stige lidt gennem hele prognoseperioden og udgør således 1.844 i 2034. 

Ud fra ovenstående fertilitetsudvikling samt den forventede udvikling i antallet af kvinder i den fødedyg-
tige alder, kan antallet af fødsler opgøres som følger (prognose fra 2022): 
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Figuren viser, at antallet af fødte i 2021 udgjorde 1.064 personer, hvilket er det højeste antal i den hi-
storiske periode 2010-20218. I 2022 forventes 1.049 fødsler stigende til 1.083 fødsler i 2027-2029, hvor-
efter antallet forventes at falde lidt (primært på grund af forventet fald i antallet af 25-39 årige kvinder).  

4.3.2 Dødelighed 
Antallet af døde beregnes med udgangspunkt i dødeligheden i de historiske år 2017-2021. Der anven-
des DREAM-data9 til at beregne den forventede dødelighed i prognosen.  

Nedenstående figur viser udviklingen i antal døde (prognose fra 2022): 

 

Figuren viser, at antallet af døde i 2021 var forholdsvis højt i den historiske periode 2010-2021 – kun 
overgået af 201810.  

I 2019 forventes 1.019 døde, og dette tal stiger gennem hele perioden til forventet 1.166 døde i 2034.  
Årsagen til det stigende antal døde skyldes væksten i antallet af ældre personer i Randers Kommune (jf. 
afsnit 3.2). 

 
8 I 2008 var antallet af fødsler dog endnu større med 1.084 personer (se også notat om befolkningsudviklingen i 2021) 
9 DREAM er en makroøkonomisk simulationsmodel, der har været under udvikling siden 1997. Modellen anvendes til at analysere velfærdsstatens 
langsigtede udfordringer og til at foretage langsigtede evalueringer af økonomisk-politiske tiltag.  
10 Årsagen var her en influenza-epidemi, som den tilbudte vaccine ikke dækkede i tilstrækkelig grad.    


