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Hvad er befolkningsprognosen? 

Befolkningsprognosen er den bedst mulige aktuelle vurdering af den forventede befolkningsudvikling i Rødovre for 

perioden 2018-2030. 

 

Prognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger, bl.a. om fødsler, dødsfald, til- og fraflytning og effek-

ten af nyt boligbyggeri. Forudsætningerne trækker blandt andet på viden om befolkningsudviklingen og boligfor-

hold, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen er behæftet med stor usikkerhed, herunder om 

indflytningsmønstret i de nye boliger og en eventuel tendens til fortætning i de eksisterende boliger.  

 

Det er forudsat i prognosen, at der sker en fortætning i den eksisterende boligmasse på 160 nye borgere i 2018. 

Denne forudsætning skal også afspejle, at der kan ske en fortætning i den eksisterende boligmasse i forbindelse 

med større udvidelser af boligmassen – eksempelvis IrmaByen, hvor det kan forventes, at indflytningen i en del af 

boligerne vil være Rødovre-borgere, der dermed frigiver boliger andre steder i Rødovre, hvor der kan flytte flere 

ind. Det er forudsat, at der vil ske en yderligere fortætning i de kommende år, men at fortætningen vil aftage med 

10-15 borgere om året, da der trods alt er et øvre loft for, hvor mange der kan bo i boligerne. 

 

Forventningerne til omfanget og karakteren af det fremtidige boligbyggeri bygger på lokalplaner og oplysninger fra 

byudviklere. 

 

I prognosen er det forudsat, at boligbyggeriet gennemføres som planlagt. Erfaringsmæssigt kan der være forsinkel-

ser undervejs, således at indflytningen udskydes. Det er der ikke taget hensyn til i prognosen. 

 

Prognosen er opdelt i to overordnede dele: 

1. Befolkningsprognosen for den samlede udvikling i befolkningen 

2. Prognose for skoleområdet 

 

Der er en særskilt prognose for skoleområdet for at belyse udviklingen i antallet af børn og unge i de enkelte sko-

ledistrikter. På daginstitutionsområdet er Rødovre et samlet anvisningsområde, så der er ikke samme behov for at 

belyse udviklingen i delområder.  

 

Forudsætningerne for befolkningsprognosen og skoleprognosen er beskrevet i bilag 1 og 2. 

 

Næste befolkningsprognose udsendes i foråret 2019. Den seneste befolkningsprognose kan findes på Rødovre 

Kommunes hjemmeside. 

 

Væsentlige ændringer siden sidste prognose: 

 

 Den forventede fortætning i den eksisterende boligmasse i løbet 2018 er reduceret fra 220 til 160 

borgere på baggrund af en mindre fortætning i 2017 end forventet. 

 Der er indarbejdet nye boligprojekter i prognosen som beskrevet i bilag 1. 

 Enkelte boligprojekter er realiseret tidligere end forventet (herunder Mokkahusene og Terrassehaven i 

IrmaByen). Desuden er tidshorisonten for en række andre boligprojekter fremrykket eller udsat. Samlet 

set er effekten af ændringerne, at der forventes færre nye boliger i 2018 og 2019, men at der til gengæld 

forventes flere boliger 2020-2023. 

 På grundlag er erfaringerne med indflytningen i nye boliger er forventningen til aldersfordelingen justeret i 

flere boligtyper, så der forventes indflytning af flere 0-5 årige i de nye boliger, og færre 6-16 årige. 
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1. Befolkningsprognose 

 

Figur 1. Samlet befolkningsudvikling. Antal borgere 

 

 
 

Figur 1 viser den forventede samlede befolkningsudvikling frem til 2030. Den store stigning skyldes især de nye 

boliger, der er planlagt i de kommende år. Der er aktuelt ikke planlagt nye boliger efter 2023. Derfor er befolk-

ningstilvæksten begrænset fra 2023.  

 

Ud over effekten af boligudbygningen kan indbyggertallet i den eksisterende boligmasse stige eller falde. I progno-

sen er der regnet med en generel ”fortætning” som følge af fødsler og flyttemønstre, der har betydning for ind-

byggertallet i den eksisterende boligmasse. 

 

Prognosen fra 2017 ramte stort set plet i forhold til forventningen til befolkningstallet pr. 1. januar 2018. 

 

Det forventes, at befolkningstallet frem til 2020 vil stige mindre end forventet i sidste prognose. Det skyldes for 

det første at fortætningen i 2017 har været lavere end forventet. Samtidig betyder ændrede forventninger til den 

kommende boligudbygning at der forventes mindre tilflytning til de nye boliger i 2018 og 2019. På den anden side 

forventes der en øget tilflytning fra 2021 og frem, primært på grund af nye boliger. 
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Figur 2. Effekt af boligudbygning. Antal borgere  

 

 
 

Frem mod 2023 forventes de nye boliger at medføre en vækst på ca. 4.000 borgere. Af hensyn til sammenlignelig-

heden er sidste års prognose korrigeret for realiseret nybyggeri. 

 

 

Figur 3a. Børn & unge - Forventet udvikling (2018=100) 

 

 
 

 

Frem mod 2023 forventes der en generel stigning i antallet af børn og unge. Stigningen er markant større end den 

forventede udvikling i antallet af 17-64 årige. Fra 2023 viser prognosen at antallet af 0-2 årige og 3-5 årige falder. 

Årsagen til faldet er primært, at der ikke er indregnet nye boliger fra 2023. Antallet af 6-16 årige forventes at stige 

i hele perioden. 

 

  



 

 
Side 5 af 9 

Figur 3b. Ældre – Forventet udvikling (2018=100) 

 
 

Der forventes en generel stigning i antallet af ældre. Gruppen af 65-74 årige forventes at stige mest, mens der er 

tale om en mere moderat stigning i antallet af 75-84 årige og ældre over 85 år. I perioden med boligudbygning 

frem til 2023 forventes det, at antallet af 17-64 årige vil stige mere end antallet af ældre. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen opdelt på samme aldersgrupper som ovenstående figurer, blot opgjort som 

antal borgere: 

 

Tabel 1: Forventet udvikling i aldersgrupper (antal borgere) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-2 år  1.468   1.589   1.633   1.730   1.755   1.735   1.691   1.651   1.612   1.570   1.527   1.485   1.453  

3-5 år  1.423   1.554   1.698   1.823   1.887   1.881   1.822   1.764   1.710   1.667   1.628   1.590   1.555  

6-16 år  4.987   5.150   5.277   5.532   5.729   5.930   6.099   6.203   6.275   6.311   6.321   6.368   6.375  

17-64 år  24.302   25.036   25.489   26.376   26.840   27.036   26.973   26.922   26.837   26.721   26.624   26.470   26.364  

65-74 år  3.703   3.745   3.746   3.787   3.860   3.896   3.955   4.045   4.161   4.297   4.377   4.445   4.549  

75-84 år  2.423   2.433   2.478   2.524   2.565   2.613   2.623   2.638   2.630   2.659   2.679   2.702   2.705  

85+ år  1.037   1.067   1.072   1.082   1.082   1.085   1.093   1.091   1.099   1.076   1.092   1.109   1.127  

I alt  39.343   40.573   41.394   42.853   43.719   44.175   44.256   44.313   44.323   44.301   44.249   44.169   44.127  
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Tabel 2. Effekt af boligudbygning – fordelt på aldersgrupper 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-2 år  118   169   271   309   305   279   260   243   224   205   185   166  

3-5 år  132   208   352   412   419   371   330   293   269   252   236   220  

6-16 år  85   167   319   472   617   738   841   932   1.003   1.063   1.116   1.167  

17-64 år  767   1.207   2.084   2.561   2.772   2.729   2.687   2.648   2.610   2.572   2.536   2.505  

65-74 år  27   48   86   115   136   151   165   178   191   204   216   229  

75+ år  -     -    -  -  -  -   5   11   23   36   50   62  

I alt  1.130   1.799   3.113   3.868   4.249   4.268   4.288   4.305   4.320   4.331   4.340   4.349  

 

Tabel 2 viser den forventede effekt af boligudbygningen fordelt på aldersgrupper. Den forventede effekt omfatter 

både borgere, der umiddelbart flytter ind i de nye boliger, og efterfølgende befolkningsbevægelser relateret til de 

nye boliger (forventede fødsler, døde og flytninger). 

 

De væsentligste forudsætninger for vurderingen af befolkningseffekten af de nye boliger, er følgende: 

 

 Boligstørrelse  

 Formålet med boligerne (er der f.eks. tale om seniorboliger eller ungdomsboliger) 

 Forventet indflytningsår 

 Antal boliger 

 Indflytning pr. bolig. Indflytningen vurderes ud fra viden om boligernes størrelse og formål kombineret 

med erfaringer med indflytning i lignende boliger.  

 

De konkrete forudsætninger i prognosen fremgår af bilag 1. 

 

 

Erfaringer med indflytning 

Prognosen bygger på generel viden om indflytning og husstandsstørrelse, men der er også brugt erfaringer fra 

konkret nybyggeri.  

 

Espehaven, etape 1 

I sommeren 2017 blev der opført 27 toetages rækkehuse i IrmaByen. Boligerne er mellem 113 og 121 m2. I be-

gyndelsen af 2018 boede der 79 borgere i boligerne. Det er stort set som forventet, men i forhold til prognosen 

er der markant flere børn under 6 år i de nye boliger, og til gengæld kun halvt så mange børn i skolealderen. På 

baggrund af erfaringerne med indflytningen i bl.a. Espehaven er aldersfordelingen i de kommende boliger justeret i 

prognosen. 

 

Brunevang 44-70 

I oktober 2016 har der været en indflytning på 108 borgere i 51 nye eller renoverede 2-4 værelses boliger i en 

andelsboligforening i Islev. Det svarer til en indflytning på ca. 2,1 personer pr. bolig. Prognosen for indflytningen i 

de resterende nye boliger i andelsboligforeningen er opjusteret som følge af disse erfaringstal. 

 

 

 

  



 

 
Side 7 af 9 

 

2. Prognose for skoleområdet 

 

Figur 4. Udviklingen i elevtallet, 2018-2030. Alle skoler i alt 

 
 

 

Figur 4 viser, at det samlede elevtal på kommunens skoler vokser med knap 1.400 elever fra 2018 til 2030. 

 

 

Figur 5. Udviklingen i elevtallet, 2018-2030. Fordelt på skoler 

 
Anm.: Det er forudsat at nye elever går på distriktsskolen. 

 

Figur 5 viser, at udviklingen i elevtallet er skævt fordelt på kommunens skoler.   

 

Det stigende elevtal er først og fremmest koncentreret om Valhøj Skole og Tinderhøj Skole, mens elevtallet på de 

øvrige skoler stort set er uændret.  
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Bilag 1 – forudsætninger for prognose 

 

Tabel 3. Forudsat boligbyggeri 

Byggeri Boligstørrelse Skoledistrikt Indflytningsår Antal 
boliger 

Indflytning 
pr. bolig 

Espehaven 2. etape (IrmaByen) Mellem Valhøj 2018 13 2,5 

Mokkahusene 2. etape (IrmaByen) Varierende Valhøj 2018 47 2,5 

Skiferhusene (IrmaByen, del 13) Varierende Valhøj 2018 16 2,5 

Bouwfonds, IrmaByen område 9 Varierende Valhøj 2018 82 2,5 

Kobberhusene (IrmaByen) Varierende Valhøj 2018 17 2,5 

NJ Gruppen, IrmaByen område 10 Varierende Valhøj 2018 78 2,5 

Islevhave – SPF, del 1 Mellem-store Islev 2018 73 2,8 

Kirsebærhaven - LP140 Store Islev 2018 18 2,8 

PKA, IrmaByen delområde 8 Varierende Valhøj 2018 85 2,5 

Udsigtsparken (IrmaByen) Varierende Valhøj 2019 47 2,5 

SPF - LP130, del 2 Varierende Islev 2019 94 2,2 

IrmaByen delområde 16 Varierende Valhøj 2019 16 2,5 

Damhusparken - LP119 Store Rødovre 2019 48 2,8 

IrmaByen delområde 11a Varierende Valhøj 2020 47 2,5 

IrmaByen delområde 11b Varierende Valhøj 2020 47 2,5 

IrmaByen delområde 20 Varierende Valhøj 2020 47 2,5 

IrmaByen delområde 1 Varierende Valhøj 2020 100 2,5 

IrmaByen delområde 12 Varierende Valhøj 2021 90 2,5 

IrmaByen delområde 19 Varierende Valhøj 2021 17 2,5 

Rødovre Port – LP141  Mellem-Store Hendriksholm 2020-2022 400 2,5 

Rødovre Port – LP141 Små (ungdomsboliger) Hendriksholm 2020-2022 100 1,0 

Nye boligprojekter:      

Rødovrevej 239 – LP143 Mellem-store Nyager 2019 50 2,5 

Højnæsvej 65 Store Valhøj 2019 8 2,8 

Egegårdsvej 76-80 LP144 Mellem-store Nyager 2020 100 2,5 

Egegårdsvej 32-34 Mellem Nyager 2020 30 2,2 

Viemosevej/Islevbrovej Mellem-store Islev 2021 40 2,5 
 

Det er forudsat, at alle boliger opføres til tiden og med det planlagte antal. Erfaringsmæssigt kan færdiggørelse og 

indflytning blive forsinket i forhold til det planlagte. Indflytning pr. bolig er den forventede umiddelbare indflytning 

baseret på det gennemsnitlige antal beboere pr. bolig fordelt på boligstørrelse. Husstandsstørrelsen kan ændre sig 

efterfølgende i takt med fødsler m.v. 

 

Forventningerne til den fremtidige boligudbygning er justeret for en række projekter siden Rødovre Kommunes 

befolkningsprognose fra marts 2017. De væsentligste ændringer (over 20 boliger) er: 

 

- 2. del af SPF-grunden samt Damhusparken er udsat fra 2018 til 2019. 

- IrmaByen delområde 8, 9 og 10 er fremrykket til 2018. 

- Mokkahusene i IrmaByen blev delvist realiseret i slutningen af 2017. De resterende boliger forventes 

fortsat taget i brug i 2018.  Tilsvarende blev Terrassehaven realiseret fuldt ud i 2017. 

- IrmaByen delområde 1 er fremrykket fra 2021 til 2020. 

- IrmaByen delområde 11a og 11b er udsat fra 2019 til 2020. 

- Antallet af boliger ved Rødovre Port er opjusteret fra 220 boliger til 500 boliger (inkl. ungdomsboliger). 

- Der er tilføjet en række nye boligprojekter. 
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Bilag 2 – forudsætninger for skoleprognose 

Skoleprognosen er baseret på befolkningsprognosen. Desuden er der en række specifikke forudsætninger for ud-

viklingen i antallet af elever i de enkelte skoler: 

 

Skolestart 

91 procent af en årgang begynder i skole, det år barnet fylder 6 år 

7 procent starter senere 

2 procent starter tidligere 

 

Elever til øvrige skoler 

Et antal elever starter ikke i børnehaveklassen i kommunens skoler, fordi de går på en anden skole. Det kan være 

en privatskole, en skole i en anden kommune eller en speciel institution. Der benyttes tal opdelt på distrikt. 

 
Skoledistrikt Antal elever 

Hendriksholm  16 

Islev  7 

Nyager  2 

Rødovre  10 

Valhøj  2 

Tinderhøj  9 

I alt 46 

 

Elevtal 

For hver skole tager prognosen udgangspunkt i kendt indskrivning af elever i skoleåret 2017/18 pr. klassetrin: 
 Bhv.kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 

Hendriksholm Skole 78 75 75 79 73 62 39 67 42 55 

Islev Skole 51 96 96 75 79 77 68 61 61 54 

Nyager Skole 68 75 84 71 74 70 79 68 71 48 

Rødovre Skole 73 70 69 67 72 73 72 47 51 48 

Valhøj Skole 73 88 66 71 79 68 48 72 75 54 

Tinderhøj Skole 60 50 45 48 57 45 56 34 24 37 

I alt 403 454 435 411 434 395 362 349 324 296 

 

Fastholdelse 

I løbet af skoletiden kan der være elever, der skifter mellem folkeskole og privatskole. F.eks. er der en del elever, 

der skifter til Frederiksberg privatskole efter 6. klasse. Desuden kan til- og fraflytning have betydning for udviklin-

gen i elevtallet pr. klassetrin. Skoleprognosen indeholder derfor en vurdering af hvor stor andel af eleverne på et 

klassetrin, der fortsætter næste skoleår: 

 
 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 

Hendriksholm Skole  1,02   0,99   0,95   0,95   0,94   0,99   0,88   0,89   1,01  

Islev Skole  1,04   0,96   0,94   1,04   1,01   0,95   0,81   0,99   0,93  

Nyager Skole  1,02   1,00   0,97   1,02   1,01   1,01   0,88   1,02   0,94  

Rødovre Skole  0,98   1,02   1,01   0,96   1,04   1,01   0,76   0,97   0,96  

Valhøj Skole  1,05   1,00   1,01   1,00   1,05   0,93   1,44   0,99   0,97  

Tinderhøj Skole  0,96   0,95   1,02   1,15   0,91   0,89   0,81   0,93   0,96  

 

Tabellen viser, at eksempelvis 98 procent af børnehaveklasse-eleverne i Rødovre Skole forventes at fortsætte i 1. 

klasse. 

 

Distriktskrydsere 

På baggrund af ændringer af skoledistrikterne i de seneste år er det forudsat, at eleverne vil gå i skole i deres bo-

pælsdistrikt – dvs. at der ikke er elever, der ”krydser” distriktsgrænsen til en folkeskole i et af Rødovres andre di-

strikter.  

 

 


