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En kort karakteristik i tal og grafer
Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Heraf ca. 166.000 i selve Odense by

46 % børn, unge og ældre

54 % i arbejdsdygtig alder

Odense er en ”single”by – 43 % bor for 
sig selv, 26 % bor sammen med en 
partner

Central placering – men mangler vand!



En kort karakteristik i tal og grafer

Odense er en åben-flad by med lille 
bycentrum

57 % af boligerne er åben-lav og tæt- 
lav byggeri

Odense er en ”ghetto-by” eller 
”stamme-by” – består af mange 
mindre enklaver/kvarterer



En kort karakteristik i tal og grafer

Odense er en uddannelsesby:

Ca. 30.000 studerende

Ca. 80 forskellige uddannelser, 
heraf 22 videregående

Ca. 100.000 arbejdspladser 
– omstilling fra produktion 
til videnserhverv

Relativt lavt 
uddannelsesniveau blandt 
odenseanerne



En kort karakteristik i tal og grafer

•Stor tilvækst i gruppen af 
uddannelsessøgende – men 
tilvæksten er faldende

•Stor fraflytning i gruppen af de 
færdiguddannede

Meget lille overskud i 
flyttemønsterbalancen ….



En kort karakteristik i tal og grafer

Kilde: Landsplanredegørelse 2006

Østjylland Hovedstaden

?!

•Forventet befolkningstilvækst på 4½ % over de 
næste 15 år – det ligger omkring 
landsgennemsnittet, men det er en langt mindre 
vækst end de øvrige store byer

•Odense mærker konkurrencen fra Hovedstaden og 
Østjylland



Udviklingsprojekter skal være med til at løfte byens profil

En kort karakteristik i tal og grafer

Udvikling af 
Campus- 
området

Ny by på Thomas B. 
Thrigesgade

Udvikling af havnen

OPUS – ny bydel på 
godsbaneareal

Letbane
Musik- og 

Teaterhus



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?

Kilde: Landsplanredegørelse 2006

Udarbejdet 2003 på baggrund af flyttemønsteranalyse for at 
fremme bosætningen i Odense

Vision: 

•Egnede boliger til alle

•Stort, attraktivt og varieret boligudbud

Fokus på:

•Fastholde / tiltrække erhvervsaktive familier

•Studieboliggaranti

•Seniorboliger

•Boliger til indvandrere og flygtninge

•Boliger til handicappede og skæve eksistenser

•Udbygning af de boligtyper, der efterspørges

•Bæredygtige boliger

•Forbedring af eksisterende boligkvarterer

24 mål med tilhørende indsatser, grundig analyse

Smalt fokus på selve boligen

Politisk acceptabel 

 

Meget bred og ingen fokusering 



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?
Udarbejdet 2009 på baggrund af flyttemønsteranalyse for at 
fremme bosætningen i Odense ….

Formål: Styrke Odenses position som Region Syddanmarks 
største by gennem fokus på byens største aktiv: Borgerne

Fokus: Flyttemønstrene – hvem flytter til og fra Odense og 
hvad kan vi gøre for at skrue op og ned på de tal?

Fakta i flyttemønstrene: En meget stor andel af de 25-39- 
årige flytter væk fra Odense efter endt uddannelse – hvorfor 
gør de det?

Bosætning påvirkes af mange forhold:

•Job og Karrieremuligheder

•Byens rammer og tilbud

•Kvalitet i børnepasningen

•Boligen

•God mobilitet

•Markedsføring



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?

Fokusgruppeinterviews med de 25-39- 
årige: 

•Sidsteårsstuderende

•Småbørnsfamilier

•Ind- og udpendlere

Målretning og prioritering af indsatser for øget 
bosætning i et indsatskatalog

Det sagde de interviewede:

•Der mangler job- og karrieremuligheder i 
Odense – og det er en afgørende faktor for valg 
af bosætningssted

•Byens rammer og tilbud er stort og varieret, 
men det er svært at holde sig orienteret

•Boligen er tilgængelig og der er et varieret 
udbud

•Der mangler mere fleksibel offentlig transport

•Begejstring for de visioner og 
udviklingsprojekter, der er på vej i Odense – men 
ingen har hørt om dem på forhånd



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?

Indsatskatalog for bosætning

Status på Bosætningsstrategien:

•Opfølgende flyttemønsteranalyser 2011 og 
2014

•Fokus på målgruppen i vurdering af 
byudviklingsprojekter

•Effekten kan ses: Fraflytningen af 
målgruppen falder



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?

Boligpolitikken og Bosætningsstrategien har især 
to paradigmeskifter til forskel:

Samfundsudvikling: Udflagning af 
produktionserhverv – fokus på videnserhverv og 
højtuddannede

Politikoncept for Odense Kommune: 
Helhedstænkning - fokus og kontinuitet i 
indsatserne

Tre tværgående politikker, der på hver sin måde 
har indflydelse på bosætningen

•Skabe yderligere 5.000 stillinger til 
højtuddannede medarbejdere 
•Øge den samlede beskæftigelse med 
10.000 medarbejdere.
•Øge produktiviteten pr. ansat

•Den bæredygtige by
•Klimaby i europæisk 
særklasse
•Danmarks grønneste 
storby
•Byen med bæredygtighed 
for børn og unge

•Fremme livskvalitet
•Bekæmpe ulighed i 
sundhedstilstanden
•Bæredygtigt miljø for 
borgerne



Bosætning i Odense – hvad har vi gjort?

Bosætningsstrategiens indsatser suppleres af andre indsatser, f.eks.:

Erhvervs- og Vækstpolitik:

Udviklingsforum Odense – (Fælles Fynsk Fokus) udarbejder:

•Årlige handlingsplaner

•Årlige udviklings- og vækstmålinger

•PR og Tiltrækning

•Årets Iværksætterby 2009

Boligstrategisk indsats:

•Boligstrategisk Sekretariat: Overordnet strategisk, koordinerende og monitorerende 
enhed i forhold til de almene boligområder. Samarbejde med boligorganisationer, beboere 
i de almene boligområder og de øvrige forvaltninger i kommunen.

•5 Helhedsplaner

•Byaftale: Forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Odense 
Kommune

•Energi og klima 
•Tidssvarende boliger 
•Boligsociale indsatser 
•Fælles områdetilgang



Odenses udfordringer på bosætningen

Region Midtjylland

Hvad nu?
•Mange indsatser i gang – de skal have tid til at virke

•Planstrategi 2011 og kommuneplanlægningen følger op

•Revision af Boligpolitikken

Udfordringer for bosætningen i Odense:
•Vi skal tro på os selv – der må ikke gå ”Odense” i den ….

•Kampen om parcelhusene – vil flere vælge nabokommuner som bosætningssted?

•De store byudviklingsprojekter er på tegnebrættet …. kommer de?

•Vi er oppe mod stærke konkurrenter!

•De danske byer konkurrerer om den samme lille befolkningsgruppe: De 
højtuddannede med høj løn. Hvem vinder den konkurrence?

Tak for opmærksomheden 
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