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 ↘Danmark er ikke alene om, at 
befolkningen flytter mod byerne, og 
Danmark er langt fra at være blandt 
de lande, hvor den største andel af 
befolkningen bor i byområder. Urbani-
seringen er en tendens, der ses globalt 
og generelt tager fart. Den økonomiske 
vækst sker i byerne, som tiltrækker højt 
uddannet arbejdskraft og produktive 
virksomheder. Stigende økonomisk 
aktivitet øger urbaniseringsgraden. Driv-
kræfterne er den stigende internatio-
nalisering. Det betyder, at de store byer 
får en større trækkraft, fordi de bliver 
knudepunkter for international kapital/
investeringer og tiltrækker højtuddan-
net arbejdskraft.

FN’s prognoser peger på, at befolk-
ningen i byerne vil stige med 72 pct. 
fra 2011 til 2050. Tilsvarende vil 
befolkningen i landområder falde. I 
europæisk sammenhæng er Danmark 
et af de mindst urbaniserede lande. 
Ifølge EU-kommissionens statistik-
kontor Eurostat, boede 21,9 procent 
af danskerne i 2012 i meget tætbefol-
kede byområder. Hvis man ser bort fra 
småstater som Liechtenstein, Cypern 
og Luxembourg, er Danmark det land i 
Vesteuropa, hvor den laveste andel bor 
i storbyer. Der skal dog tages højde for, 
at Eurostat og FN anvender to forskel-
lige opgørelsesmetoder, og at tallene 
derfor ikke direkte kan sammenlignes.

sammenfatning

Kun en række østeuropæiske lande 
er mindre urbaniseret end Danmark. 
Danmark kommer ind på en 10. plads 
blandt 34 europæiske lande i forhold 
til, hvor andelen af befolkningen i by-
områder er lavest. Andelen af byboere 
er langt større i eksempelvis Frankrig 
(35,0 pct.), Tyskland (41,5), Spanien 
(59,2), Holland (72,4) og Storbritanni-
en (73,8).

Selv om Danmark er relativt lidt urbani-
seret i et europæisk perspektiv, er Dan-
mark et af de europæiske lande, hvor 
rykket mod byerne er gået stærkest i de 
senere år. Andelen af danskere, der bor 
i storbyområder, er steget med 6,3 pct. 
fra 2007 til 2012. Det svarer til en mer-
vækst i forhold til befolkningsudvikling i 
resten af Danmark på 3,8 pct. Dermed 
er vi nummer syv ud af 33 lande på den 
målestok. Den danske udvikling over-
gås kun af fire østeuropæiske lande, 
Sverige og Norge.

Hvis Eurostats definition på mellemom-
råder medtages, som i Danmark især 
består af de større provinsbyer, så bor 
70,8 pct. af den danske befolkning 
i byområder. Det er relativt højt i EU. 
Danmark er ikke karakteriseret ved sto-
re meget tætbefolkede byområder eller 
deciderede megabyer, men derimod 
ved, at størstedelen af befolkningen bor 
i store og mellemstore byer.

I alle de nordiske lande er befolkningen 
i stigende grad blevet koncentreret i og 
omkring de største byer. Udviklingen fra 
1990 til 2011 viser, at væksten i Dan-
mark især er sket i og omkring Aarhus 
og København. I Sverige er væksten 
især sket omkring de tre største byer; 
Stockholm, Göteborg og Malmø. I 
Finland har der især været vækst i og 
omkring Helsinki (inkl. Espoo og Van-
taa), Tampere og Turku. I Norge har der 
bl.a. været kraftigst vækst i Oslo og de 
øvrige større byer; Bergen, Stavanger 
og Trondheim. Endelig har væksten på 
Island især koncentreret sig omkring 
Reykjavik.
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Stigende urbanisering er en global ten-
dens. Det er en udvikling, der tager fart. 
Byer tiltrækker højt uddannet arbejds-
kraft og produktive virksomheder. De 
fungerer som dynamoer for økonomisk 
vækst, og med stigende økonomisk 
vækst følger stigende urbanisering, jf. 
McKinsey (2012). 80 pct. af verdens 
BNP genereres i byområder. Udover højt 
uddannet arbejdskraft tiltrækker byer 
iværksættere, og det skaber grobund for 
nye ideer, innovation og øget produktivi-
tet, jf. FN (2011). 

FN udarbejder hvert andet år en progno-
se for verdens urbanisering. 

FN bruger ikke deres egen definition 
af ”urban” befolkning, men følger den 
definition, der anvendes i hvert land. De-
finitionerne er generelt dem, der anven-
des af de nationale statistiske kontorer 
i udførelsen af den nyeste tilgængelige 
folketælling.

Ifølge FN er den stigende urbanise-
ring begyndt i de vestlige lande, og har 
taget til i takt med industrialiseringen. 
I 1920’erne boede 30 pct. af befolk-
ningen i de vestlige lande i byområder. 
I 1950’er var det 50 pct. I 2011 var 
tallet 80 pct. i Australien, New Zealand, 
Nordamerika, og 73 pct. i Europa. Blandt 
de mindre udviklede verdensdele har La-
tinamerika og Caribien en befolknings-
andel på 79 pct., der bor i byområder i 

8.1 stigende urbanise-
ring - en global tendens

2011. For Afrika og Asien er andelene 
henholdsvis 40 pct. og 45 pct. 

Frem mod 2050 forventes, at 90 pct. af 
befolkningen i Australien, New Zealand 
og Nordamerika vil bo i byområder, mens 
det vil være 82 pct. i Europa. Urbani-
seringen forventes også at tage fart i 
Afrika og Asien, men andelen af befolk-
ningen, der bor i byområder, vil fortsat 
være lavere end de vestlige verdensdele 
samt Latinamerika og Caribien, jf. FN 
2011. FN’s prognoser for urbaniseringen 
er vist i figur 8.1.
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Kilde: FN (2012)

Figur 8.1 Befolkningsandel i urbaniserede områder 2011, 2030 og 2050
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Ifølge EU-kommissionens statistikkon-
tor Eurostat, boede 21,9 procent af 
danskerne i 2012 i storbyområder, jf. 
Momentum (2014). Hvis man ser bort 
fra småstater som Liechtenstein, Cypern 
og Luxembourg, er Danmark det land i 
Vesteuropa, hvor den laveste andel bor 
i byer. Man skal dog være opmærksom 
på, at Eurostats definition af byområder 
adskiller sig fra FN’s definition. Tallene 
er derfor ikke direkte sammenlignelige. 
Eurostats definition af byområder omfat-
ter de meget tætbefolkede byområder, 
jf. boks 8.1.

Ud fra Eurostats opgørelse er det kun 
en række østeuropæiske lande, som 
er mindre urbaniserede end Danmark. 
Andelen af byboere er langt større i 
eksempelvis Frankrig (35,0 procent), 
Tyskland (41,5), Spanien (59,2), Holland 
(72,4) og Storbritannien (73,8).

8.2 Den europæiske 
urbanisering

boks 8.1 
Eurostats definition af byområder

EUROSTAT DEFINERER 
ByOMRåDER (EC.EUROPA.EU) 
GIVET 4 TRIN.

 ↘  Områder hvor befolkningstæthe-
den er større end 1.500 indbyg-
gere pr. kvadrat km. 

 ↘  Områderne samler sig i klyn-
ger, hvori kun klynger med over 
50.000 indbyggere beholdes, 
som et urbant centrum.

 ↘  Alle kommuner med mindst 
halvdelen af deres befolkning inde 
det urbane centrum er udvalgt 
som kandidater til at blive en del 
af byen.

 ↘  Byen er defineret ved, at i mindst 
50 pct. af byområdet bor befolk-
ningen i en by, og at mindst 75 
pct. af befolkningen i byområdet 
bor i en by.
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Kilde: Eurostat.

Figur 8.2 Andel af befolkningen, der bor i byområder, 2012
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Anm.: Den isolerede vækst i byområder er beregnet som den ekstra vækst, der har været i byområdet ud over den generelle vækst i det pågældende land. Ikke 
alle EU-lande er metaget i tabellen. Spanien, Italien, Tyskland, Malta, Holland, Storbritannien og Tyrkiet er ikke medtaget pga. manglende data i perioden. Cypern, 
Luxembourg og Liechtenstein har ingen byområder.  
Kilde: Eurostat

Tabel 8.1. Vækst i antal personer bosat i et byområde, 2007-2012

 
Stigning i antal 
personer

Andel bosat i byom-
råde, 2012, i pct.

Den generelle befolk-
ningsvækst, i pct.

Befolkningsvækst 
i byområde, i pct.

Isoleret mervækst i 
byområde, i pct.

Norge 111.745 23,5 6,5 10,6 3,8

Sverige 173.369 22,1 4,1 9,0 4,8

Schweiz 196.688 38,3 5,9 6,9 0,9

Tjekkiet 157.629 24,0 2,1 6,7 4,5

Danmark 72.596 21,9 2,4 6,3 3,8

Island 11.675 63,7 3,9 6,1 2,1

Finland 81.605 28,7 2,4 5,6 3,1

Belgien 371.953 67,7 4,8 5,2 0,4

Irland 59.703 27,6 6,3 5,0 -1,2

Bulgarien 58.724 17,7 -4,6 4,7 9,8

Østrig 114.400 34,8 1,9 4,1 2,1

Frankrig 614.967 35,0 2,6 2,8 0,1

Makedonien 15.511 29,5 0,9 2,6 1,7

Ungarn 43.913 17,5 -1,1 2,6 3,7

Grækenland 107.246 46,7 1,1 2,1 1,0

Estland 7.751 39,6 -0,2 1,5 1,7

Rumænien 32.703 10,6 -1,0 1,5 2,5

Kroatien 10.476 18,1 -1,0 1,3 2,3

Portugal 29.945 48,9 -0,5 0,6 1,1

Polen 51.931 28,1 1,1 0,5 -0,6

Slovakiet -216 11,2 0,2 0,0 -0,2

Litauen -40.819 26,8 -11,1 -4,8 7,1

Letland -77.026 49,9 -10,5 -7,0 3,9

Selv om Danmark altså er relativt lidt 
urbaniseret i et europæisk perspektiv, 
er Danmark et af de europæiske lande, 
hvor rykket mod byerne er gået stærkest 

i de senere år. Antallet af borgere, der 
bor i byområder, er øget med 6,3 pct. 
fra 2007 til 2012. Danmark er et af de 
lande, hvor befolkningsvæksten i de me-

get tætbefolkede byområder, har været 
højest i den pågældende periode. Den 
danske udvikling overgås kun af Norge, 
Sverige, Schweiz og Tjekkiet, jf. tabel 8.1.
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Anm.: Den isolerede mervækst i mellem- og byområde er beregnet som den ekstra vækst, der har været i byområdet ud over den generelle vækst i det pågæl-
dende land. Ikke alle EU-lande er medtaget i tabellen. Spanien, Italien, Tyskland, Malta, Holland, Storbritannien og Tyrkiet er ikke medtaget pga. manglende data i 
perioden.Kilde: Eurostat

Tabel 8.2 Vækst i antal personer bosat i et mellem- og byområde, 2007-2012

 

Stigning  
i antal  
personer

Andel bosat i  
mellem- og  
byområde, 2012, i pct.

Den generelle  
befolkningsvækst 
i pct.

Befolkningsvækst i 
mellem- og  
byområde i pct.

Isoleret mervækst i 
mellem- og  
byområde i pct.

Cypern 83.327 100,0 10,7 10,7 0,0

Luxembourg 48.666 100,0 10,2 10,2 0,0

Norge 263.700 70,7 6,5 8,1 1,5

Island 11.675 63,7 3,9 6,1 2,1

Schweiz 410.659 92,7 5,9 5,9 0,0

Irland 59.703 27,6 6,3 5,0 -1,2

Belgien 467.504 91,4 4,8 4,8 0,0

Sverige 363.315 83,8 4,1 4,8 0,7

Slovenia 42.435 56,2 2,2 3,8 1,5

Finland 114.247 59,3 2,4 3,7 1,3

Østrig 154.720 55,5 1,9 3,4 1,5

Danmark 130.155 70,8 2,4 3,4 0,9

Tjekkiet 188.065 67,0 2,1 2,7 0,6

Frankrig 1.174.268 70,1 2,6 2,6 0,0

Grækenland 132.840 57,3 1,1 2,1 1,0

Polen 295.011 66,7 1,1 1,2 0,1

Makedonien 16.837 91,6 0,9 0,9 0,0

Kroatien 16.594 43,5 -1,0 0,9 1,9

Ungarn 45.588 53,4 -1,1 0,9 2,0

Portugal 39.766 66,0 -0,5 0,6 1,1

Estland 2.551 52,0 -0,2 0,4 0,6

Slovakiet 8.303 49,7 0,2 0,3 0,1

Rumænien -20.040 54,5 -1,0 -0,2 0,8

Bulgarien -101.520 62,5 -4,6 -2,2 2,5

Letland -116.765 62,9 -10,5 -8,3 2,4

Litauen -161.908 57,9 -11,1 -8,5 3,0

Hvis Eurostats definition på mellem-
område medtages i beregningerne, bor 
70,8 pct. af den danske befolkning i et 
byområde i 2012. Det er relativt højt i 

EU. Danmark er dermed ikke karakte-
riseret ved store meget tætbefolkede 
byområder eller deciderede megabyer, 
men derimod ved, at befolkningen bor i 

store og mellemstore byer.  Siden 2007 
er der sket en stigning på 3,4 pct. perso-
ner, der er bosat i et by- eller mellemom-
råde, jf. tabel 8.2.



Målt ved indbyggertal er Danmark 
Nordens næststørste land efter Sverige. 
Danmark er samtidig det arealmæssigt 
mindste af de nordiske lande. Som 
konsekvens heraf har Danmark en 
befolkningstæthed, der er ca. 6-8 gange 
så stor som Finland, Norge og Sverige 
og mere end 30 gange så stor som på 
Island, jf. tabel 8.3.

8.3 befolkningstæthed

Anm.: Der er i tabellen set bort fra Grønland, Færøerne, Svalbard og Jan Mayen. Landareal er opgjort som det samlede areal ekskl. søer, floder, åer, iskapper, 
gletsjere mv.  
Kilde: Nordisk Råd (2013).

Tabel 8.3 Befolkningstal, areal og befolkningstæthed, januar 2013

Befolkningstal,  
1.000 personer Areal, 1.000 km2 Landareal, 1.000 km2

Befolkningstæthed, 
indb./km2 landareal

Danmark 5.602,6 43,6 42,9 131

Finland 5.426,7 338,4 303,9 18

Island 321,9 103,4 90,1 4

Norge 5.051,3 323,8 302,3 17

Sverige 9.555,9 447,4 407,1 23
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De danske kommuner har i gennem-
snit betydeligt flere indbyggere end 
kommunerne i de øvrige nordiske 
lande. Den gennemsnitlige danske 
kommune har f.eks. ca. ¾ flere ind-
byggere end en gennemsnitlig svensk 
kommune og ca. fem gange så mange 
indbyggere som den gennemsnitlige 
norske kommune, jf. figur 8.3.

Kilde: Nordisk Råd (2013); www.samband.is, www.ks.no,  www.skl.se  og egne beregninger

Figur 8.3 Antal indbyggere i den gennemsnitlige kommune, 2013.Figur 8.3
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Danmark har ikke på samme måde som 
de øvrige nordiske lande mange ”befolk-
ningstynde” kommuner. Det understre-
ges ikke mindst ved, at mere end halvde-
len af kommunerne i Finland, Norge og 
Island har en mindre befolkningstæthed 
end Læsø, som er den danske kommu-
ne med den mindste befolkningstæthed.

Den sydligste del af Norge, Sverige og 
Finland er de områder, der minder mest 
om Danmark mht. befolkningstæthed. I 
de øvrige dele af Norden er befolknings-
tætheden på niveau med eller mindre 
end befolkningstætheden i de dele af 
Danmark, som har den laveste befolk-
ningstæthed, jf. figur 8.4.
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Figur 8.4 Befolkningstæthed, 2011
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BEFoLKningsudviKLingEn i 
nordEn sidEn 1980

I alle de nordiske lande er befolkningen 
i stigende grad blevet koncentreret i og 
omkring de største byer. En opgørelse 
over udviklingen fra 1990 til 2011 viser 
bl.a., at:

 ↘  I Danmark er vækst især sket i og 
omkring Aarhus og København.

 ↘  I Sverige er væksten især sket om-
kring de tre største byer (Stockholm, 
Göteborg og Malmø).

 ↘  I Finland har der især været vækst i 
og omkring Helsinki (inkl. Espoo og 
Vantaa), Tampere og Turku (de tre 
sydligste mørkeblå områder på det 
finske fastland).

 ↘  I Norge har der bl.a. været kraftig 
vækst i Oslo og de øvrige større byer 
(bl.a. Bergen, Stavanger og Trondhe-
im).

 ↘  Endelig har væksten på Island især 
koncentreret sig i omkring Reykjavik 
(Sydvestkysten), jf. figur 8.5
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Figur 8.5 Udviklingen i befolkningen kommuner og regioner, 1990-2011.
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Områderne udenfor de store byer har 
derimod i vidt omfang oplevet stagnati-
on eller tilbagegang i befolkningstallet. 
Dette billede er dog væsentligt mere 
udtalt i de øvrige nordiske lande, end 
det er i Danmark. En del af forklaringen 
er formentlig, at de kortere afstande i 
Danmark i højere grad muliggør pendling 
til studier og arbejde, mens en person 
bosiddende i fx det nordlige Sverige 
oftere vil være tvunget til at flytte for at 
påbegynde studier eller for at få et andet 
job, hvis lokale arbejdspladser lukker.

dE dEmogrAFisKE 
udFordringEr

De store byer er generelt begunstiget af 
en lav forsørgerbrøk, dvs. der er forholds-
vis få personer udenfor de erhvervsakti-
ve aldre. Det modsatte gør sig gældende 
i størstedelen af kommunerne med lav 
befolkningstæthed, hvilket kan ses ved 
at sammenholde figur 8.4 og 8.6.
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Figur 8.6 Forsørgerbrøken (Sum af 0-14-årige og 65+-årige i pct. af de 15-64-årige) 
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Den nordiske forskningsinstitution 
Nordregio har sammenlignet kom-
munernes demografiske sårbarhed. 
For Danmarks vedkommende er den 
demografiske sårbarhed mest udtalt i 
yderområder, herunder bl.a. kommuner 
i det nordvestjyske, Læsø, Norddjurs, 
Tønder, Langeland, Lolland-Falster og 
Bornholm. Sammenlignet med de øvrige 
nordiske lande har Danmark dog p.t. en 
forholdsvis lille andel kommuner med høj 
demografisk sårbarhed, jf. figur 6.
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Figur 8.7 Kommuner efter antal demografiske sårbarheder, 2011
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Forskellen mellem Danmark og de øvri-
ge nordiske lande afspejler givetvis også, 
at de kortere afstande mellem kommu-
nerne i højere grad muliggør pendling på 
tværs af kommunegrænserne. 

Kommuner, der ikke er en del af et lokalt 
arbejdsmarkedsområde, er generelt 
karakteriseret ved at være kommu-
ner med lille urbaniseringsgrad og lav 
befolkningstæthed. I eksempelvis Norge 
og Sverige gælder det en stor del af 
kommunerne i den nordlige del af de to 
lande. Disse kommuner er hver især på 
størrelse med danske landsdele, hvilket 
i sig selv begrunder en forventning 
om en lav pendling. I Danmark er det 
kun Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, 
Ringkøbing-Skjern, Tønder, Samsø og 
Bornholm, der ikke indgår sammen med 
andre kommuner i et lokalt arbejdsmar-
kedsområde, jf. figur 8.8
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Figur 8.8 Afgrænsning af lokale arbejdsmarkeder.


