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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/17678 

Færrest ældre i København 

Kun hver tiende borger i Københavns Kommune er over 65 år, og kommunen har 
dermed den laveste andel af ældre i landet. Det står i skarp kontrast til situationen for 
25 år siden, hvor København havde den femtehøjeste andel af ældre på 23 pct. 
 
Andelen af ældre over 65 år i udvalgte kommuner 

 
 
Find historien om din kommune 
Se udviklingen i aldersgrupper og familietyper i kommunerne fra 1986 frem til i dag 
på et interaktivt danmarkskort. Udviklingen kan følges både på danmarkskortet og på 
en figur med data for 41 alders- og familiegrupperinger. 
 
Størst stigning i andelen af ældre i Vallensbæk og Albertslund 
I forstadskommunerne Vallensbæk var kun 4 pct. af indbyggerne i 1986 over 65 år, og 
i Albertslund var tallet 3 pct. I dag, 25 år senere, er andelen af ældre firedoblet i beg-
ge kommuner – Vallensbæk har 16 pct. ældre og Albertslund 15 pct. Landsgen-
nemsnittet er på 17 pct. 
 
Udflytning i 1960’erne og 1970’erne påvirker andelen af ældre i dag 
For København og Frederiksberg spiller det en stor rolle, at mange i den erhvervsak-
tive alder flyttede til omegnskommunerne i 1960’erne og 1970’erne. Det gav umid-
delbart en stigning i andelen af ældre, da de ældre typisk blev boende. I dag er de 
personer, der oprindeligt flyttede til omegnskommuner som Vallensbæk og Alberts-
lund, selv blevet ældre. Derfor har andelen af ældre i de seneste 25 år været kraftigt 
stigende i kommuner som Vallensbæk og Albertlund og faldende i København og 
Frederiksberg. 
 
Flere studerende i storbyerne 
Siden 1986 er der på landsplan sket en stor stigning i antallet af studerende. De stu-
derende bosætter sig især i de store byer i nærheden af deres uddannelsesinstitution. 
Også det virker reducerende på andelen af ældre i København. Desuden har beskæfti-
gelsesudviklingen de seneste 25 år været mere gunstig for storbyer, hvilket også vir-
ker som en tiltrækningsfaktor for personer i den erhvervsaktive alder. 
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Få børn i København og Frederiksberg 
København har både relativt få ældre og få børn. Kun 17 pct. af københavnerne er 
under 18 år. Kun Læsø, Ærø og Langeland har en lavere andel af børn – Læsø ligger 
allerlavest med 16 pct. København, Frederiksberg, Ærø og Langeland (men ikke 
Læsø) havde også i 1986 en lav børneandel. I Frederiksberg og København var børne-
andelen i 1986 nede på kun 13 pct. Selv om København generelt har få børn i dag, er 
der dog relativt mange 0-4-årige børn, nemlig 6,8 pct. – en andel, der er blandt de 
højeste i landet.  
 
Læsø – fra børneø til ældreø 
Læsø havde i 1986 en forholdsvis høj andel af børn med 25 pct. I dag er der som 
nævnt kun 16 pct. under 18 år, og Læsø er den kommune, hvor andelen af børn er 
faldet mest. I dag er Læsø – som de øvrige ø-kommuner – karakteriseret ved at have 
mange ældre og få børn. 
 
Størst andel af børn i Allerød 
Størst andel af børn findes i Allerød, Skanderborg, Egedal og Faurskov Kommuner, 
hvor hver fjerde indbygger er under 18 år. Disse kommuner har i hele perioden været 
børnerige og ligger indenfor rimelig pendlingsafstand af enten København eller Aar-
hus. Allerød ligger helt i top med 27 pct. børn. 
 
Størst stigning i andelen af børn i Gentofte 
I 1986 havde Gentofte ligesom København, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk en 
meget høj andel af ældre og meget lav andel af børn. Andelen af børn er fra 17 pct. i 
1986 steget til at udgøre 24 pct. i dag – den største stigning af børn i Danmark. På 
landsplan er 22 pct. børn. 
 

 
Kommuner med mindste og største andele af unge og ældre 

 Børn 0-17 år  Ældre 65 år og derover 

  Kommune med 
mindste andel 

Pct.  Kommune med 
største andel 

Pct.   Kommune med 
mindste andel 

Pct.  Kommune med 
største andel 

Pct. 

1986  Frederiksberg 12,6  Egedal 29,6   Albertslund 3,3  Frederiksberg 25,5 
2011  Læsø 15,9  Allerød 26,8   København 10,4  Læsø 29,0 

 
 

Kommuner med mindste og største ændring i andele af børn og ældre 

 Børn 0-17 år  Ældre 65 år og derover 

  Kommune 1986 2011 Ændring   Kommune 1986 2011 Ændring 

     pct.   pct. point      pct.   pct. point 

Største stigning  Gentofte 17,4 23,6 6,1   Vallensbæk 3,9 16,2 12,3 
Største fald  Læsø 24,6 15,9 -8,7   København 23,2 10,4 -12,8 
Gennemsnit   Hele landet 22,5 21,8 -0,7   Hele landet 15,2 16,8 1,6 

 

Mere information  Oplysninger om befolkningens aldersfordeling i kommunerne findes i Statistikbanken på 
www.statistikbanken.dk/fam100n og www.statistikbanken.dk/fam111n. 

Kilder og metoder  Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Kommuner defineres 
ud fra de nuværende kommuners grænser ført tilbage til 1986.   

Næste offentliggørelse  Der er ikke planlagt flere udgivelser. 

Henvendelse  Amy Frølander, tlf. 39 17 36 26, amf@dst.dk 
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