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Et aldrende Danmarkskort 
 

25 års forskel på ældste og 
yngste postnummer 
 

Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennem-

snitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit er 33 år. Det er 

25 år yngre end befolkningen i 9492 Blokhus i Nordjylland, som med en gennemsnitsalder på 

58 år har den ældste befolkning. Frem mod 2025 vil der komme næsten 100.000 flere ældre 

over 80 år i Danmark. Det vil sætte ældreområdet under pres i hele landet. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 29. december 2017 

og stud.polit Frederik Steiner 

Analysens hovedkonklusioner 

• Læsø Kommune er dér, hvor indbyggerne har den højeste gennemsnitsalder. Indbyg-
gerne er i gennemsnit 53 år. Det er 17 år ældre, end befolkningen er i gennemsnit i lan-
dets yngste kommune, København, hvor indbyggerne i gennemsnit er 36 år. 
 

• Går man ned på postnumre, er forskellen endnu større. Der er 25 års forskel i gennem-
snitsalderen mellem hhv. 2200 Nørrebro, som er det postnummer med den laveste gen-
nemsnitsalder, og 9492 Blokhus, som har den ældste befolkning. 
 

• Læsø og Fanø kommuner har oplevet de største aldersstigninger i løbet af de seneste 30 
år. Her er gennemsnitsalderen i befolkningen steget med 12-13 år. 
 

• Fremadrettet vil der komme mange flere ældre i hele landet. Antallet af ældre over 80 år 
forventes at stige med næsten 100.000 personer frem mod 2025. Det vil sætte pres på 
de kommunale budgetter over hele landet. 
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Danmarks ældste postnummer 

Der er stor forskel på gennemsnitsalderen i landets kommuner. Faktisk er der 17 års forskel mellem lan-

dets yngste og ældste kommune. Læsø er den kommune, hvor indbyggerne har den højeste gennem-

snitsalder. Her er indbyggerne i gennemsnit 53 år. I landets yngste kommune, København, er indbyg-

gerne en hel del yngre, i gennemsnit 36 år. 

 

I figur 1 er der vist et landkort over gennemsnitsalderen i landets kommuner. På kortet er de lyseste 

kommuner de 24 kommuner, hvor gennemsnitsalderen er lavest. De mørkeste kommuner er de 24 kom-

muner, hvor gennemsnitsalderen er højest. Af figuren ses det, at det særligt er kommunerne omkring de 

store byer, hvor gennemsnitsalderen er relativt lav, mens det særligt er i kommunerne i udkantsområ-

derne samt ø-kommunerne, hvor gennemsnitsalderen er relativt høj. 

 

Figur 1. Gennemsnitsalder i landets kommuner, 2017 

Anm: Befolkning pr. 1.januar 2017 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Tabel 1 viser den gennemsnitlige alder i befolkningen i de 10 kommuner med den højeste gennemsnits-

alder. Det ses, at der er fire kommuner, hvor gennemsnitsalderen er over 50 år. Det er Læsø, Ærø, Samsø 

og Langeland. Udover disse fire ø-kommuner er de resterende seks kommuner på toptilisten også ud-

kantskommuner. 
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Tabellen viser også, hvad den gennemsnitlige alder blandt indbyggerne i kommunen var for 30 år siden, 

dvs. i 1987. Af tabellen ses det, at befolkningen i gennemsnit er blevet væsentligt ældre i de pågældende 

kommuner. Der, hvor stigningen har været størst, er på Læsø og Fanø. Den gennemsnitlige alder blandt 

befolkningen er her steget med 12-13 år. I samme periode er den gennemsnitlige alder blandt hele be-

folkningen i Danmark steget med 3 år. Det er vist i tabel 1. 

 

Tabel 1. Gennemsnitsalder i Danmarks ældste kommuner 

Kommune 1987 2017 Ændring 

Læsø 40 53 13 

Ærø 44 52 8 

Samsø 45 51 7 

Langeland 43 50 7 

Fanø 37 49 12 

Bornholm 39 48 8 

Lolland 41 48 7 

Odsherred 39 48 9 

Guldborgsund 41 46 5 

Vordingborg 40 46 5 

    

Hele landet 38 41 3 

Anm: Befolkning pr. 1.januar året 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Tabel 2 viser de ti kommuner, hvor befolkningen har den laveste gennemsnitsalder. Det ses, at landets 

fire største byer alle er blandt de kommuner med den laveste gennemsnitsalder i befolkningen. Det skyl-

des bl.a. mange studerende i de fire største byer. I tabellen er også den gennemsnitlige alder i 1987 vist. 

Det ses, at København og Frederiksberg skiller sig markant ud med et stort fald i den gennemsnitlige 

alder på hhv. 7 og 6 år. Af tabellen ses det også, at Aarhus, Odense og Aalborg alle har haft en stigning 

i den gennemsnitlige alder i befolkningen, som er mindre end landsgennemsnittet.  
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Tabel 2. Gennemsnitsalder i Danmarks yngste kommuner 

Kommune 1987 2017 Ændring 

København 42 36 -7 

Aarhus 37 38 1 

Ishøj 31 39 8 

Odense 38 39 1 

Frederiksberg 45 39 -6 

Albertslund 31 39 9 

Gladsaxe 40 40 0 

Aalborg 38 40 2 

Høje Taastrup 34 40 6 

Vallensbæk 33 40 7 

    

Hele landet 38 41 3 

Anm: Befolkning pr. 1.januar året. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

25 års forskel på befolkningen i landets ældste og yngste postnummer 

Opdelt på postnumre er der endnu større forskel på gennemsnitsalderen i Danmark. Det postnummer 

med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit 

er 33 år. Det er 25 år yngre end befolkningen i 9492 Blokhus i Nordjylland, som i gennemsnit er 58 år. 

 

Tabel 3 viser de 15 postnumre, hvor gennemsnitsalderen er højest. Samtlige postnumre har en befolk-

ning, der er over 53 år i gennemsnit. Det ses også, at der er en del områder beliggende på øer i top 15. 

 

Tabel 3. Gennemsnitsalder i Danmarks 15 ældste postnumre 

Postnummer Navn Kommune Gennemsnitlig alder 

9492 Blokhus Jammerbugt Kommune 58 

4592 Sejerø Kalundborg Kommune 58 

4944 Fejø Lolland Kommune 55 

4581 Rørvig Odsherred Kommune 55 

5985 Søby Ærø Ærø Kommune 55 

4873 Væggerløse Guldborgsund Kommune 55 

6857 Blåvand Varde Kommune 54 

4736 Karrebæksminde Næstved Kommune 54 

5935 Bagenkop Langeland Kommune 54 

5953 Tranekær Langeland Kommune 53 

3770 Allinge Bornholm Kommune 53 

4895 Errindlev Lolland Kommune 53 

2942 Skodsborg Rudersdal Kommune 53 

6792 Rømø Tønder Kommune 53 

4583 Sjællands Odde Odsherred Kommune 53 

Anm: Befolkning pr. 1.januar året 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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I tabel 4 er de 15 postnumre med den yngste befolkning vist. Det ses, at alle de 15 postnumre med den 

gennemsnitligt yngste befolkning er beliggende i København, Aarhus og Odense. De postnumre med 

den yngste befolkning er København N, V og NV samt Aarhus C og N. I disse områder er den gennem-

snitlige alder 35 år eller lavere.  

 

Tabel 4. Gennemsnitsalder i Danmarks 15 yngste postnumre 

Postnummer Navn Kommune Gennemsnitlig alder 

2200 København N Københavns Kommune 33 

1600 København V Københavns Kommune 34 

1700 København V Københavns Kommune 34 

8000 Aarhus C Aarhus Kommune 34 

8200 Aarhus N Aarhus Kommune 35 

2400 København NV Københavns Kommune 35 

8220 Brabrand Aarhus Kommune 36 

2300 København S Københavns Kommune 36 

1100 København K Københavns Kommune 36 

5000 Odense C Odense Kommune 36 

8210 Aarhus V Aarhus Kommune 36 

2500 Valby Københavns Kommune 36 

2450 København SV Københavns Kommune 36 

9220 Aalbog Øst Aalborg Kommune 37 

5240 Odense NØ Odense Kommune 37 

Anm: Befolkning pr. 1.januar året. I København og Frederiksberg er postnumrene grupperet på de to første cifre. Fx er alle med postnumre i interval-

let 1100-1199 grupperet til postnummer 1100 osv. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Figur 2 viser et kort over de 30 postnumre med hhv. den yngste (blå farve) og den ældste (rød farve) 

befolkning er placeret. Af kortet kan man se tendensen til, at befolkningen er relativt ung omkring de 

største byer – samtidig med, at de 30 områder med den relativt ældste befolkning ofte er placeret på 

øer og generelt langt fra de store byer. 
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Figur 2. Danmarks 30 ældste og 30 yngste postnumre 

 

Anm: Befolkning pr. 1.januar året. I København og Frederiksberg er postnumrene grupperet på de to første cifre. Fx er alle med postnumre i interval-

let 1100-1199 grupperet til postnummer 1100 osv. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Næsten 100.000 flere ældre frem mod 2025 

De kommende år vil antallet af ældre borgere i Danmark stige markant. Antallet af ældre over 80 år 

forventes at vokse med næsten 100.000 personer frem mod 2025. Det svarer til en stigning på 38 pct. 

i forhold til i dag. Det fremgår af figur 3, der viser udviklingen i antallet af ældre over 80 år fra 2017 til 

2025. 

 

Den store stigning i antallet af ældre over 80 år vil sætte de kommunale budgetter under pres i såvel by- 

som landkommuner. Særligt på Sjælland vil mange kommuner opleve en stor stigning i antallet af ældre 

over 80 år. De 3 kommuner, som kan forvente de største stigninger i antallet af ældre over 80 år, er 

Ishøj, Greve og Egedal. Her har man udsigt til omkring en fordobling af antallet af ældre i kommunen. 
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Figur 3. Udviklingen i antallet af ældre over 80 år fra 2017-2025 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

De kommuner, som i forvejen har den højeste gennemsnitsalder blandt indbyggerne – Læsø, Ærø og 

Samsø – har alle udsigt til et stigende antal ældre i de kommende år. På Læsø forventes antallet af ældre 

over 80 år at stige med ca. 50 pct. frem mod 2025. På Ærø og Samsø er stigningen mere moderat, nemlig 

omkring 20 pct. 

 

I Jammerbugt Kommune, hvor Danmarks ældste postnummer 9492 Blokhus ligger, vil antallet af ældre 

over 80 år stige med 46 pct. frem mod 2025. I Københavns Kommune vil antallet af ældre over 80 år 

stige med 25 pct. 

 

Den store aldersforskel mellem land- og byområder, som over de sidste 30 år er vokset gevaldigt, er 

især en udfordring for landkommunerne. En aldrende befolkning betyder nemlig flere udgifter til bl.a. 

hjemmehjælp og forskellige former for ældrepleje.  

 

Selv om antallet af ældre borgere vil vokse over hele landet, og mest omkring hovedstaden, står land-

kommunerne med et særskilt problem. Nemlig, at mange af de unge samtidig rykker mod de større byer. 
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