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Størst befolkningsvækst i København By  

København vokser mest frem mod 2020. Mens Danmarks befolkning forventes at 
stige med 3 pct. eller 145.000 frem mod 2020, vokser København by med hele 13 pct. 
København by består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. 
Ud over København by er det kun i landsdelene Østjylland og Københavns omegn, at 
befolkningstilvæksten er højere end landsgennemsnittet. Største relative tilbagegang 
er på Bornholm, hvor indbyggertallet reduceres med 8 pct. 
 
Befolkningsvækst fra 2012 til 2020 

 
 
Flere fødsler og færre dødsfald i storbyerne 
Der er flere grunde til, at befolkningsvæksten forventes at blive højest omkring de 
store byer. For det første er de nuværende indbyggere yngre, og med flere personer i 
de fødedygtige aldre og færre ældre bliver der født flere børn, samtidig med at færre 
dør. Derudover har de større byer og især København de seneste år haft stor nettotil-
flytning – bl.a. af nye indvandrere, der ofte bosætter sig omkring de større byer, hvor 
der er flest beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. I fremskrivningen regnes der 
på landsplan med positiv nettoindvandring i alle år frem mod 2020, hvilket især på-
virker indbyggertallene for København og de øvrige større byer. 
 
København forbliver ung 
I hele landet er andelen af personer, der er fyldt 65 år, i dag 17,3 pct. På landsplan 
forventes denne andel at øges til 20,1 pct. i 2020. I København by er andelen i dag 
kun 11,9 pct., og København by er den eneste landsdel, hvor den nuværende andel 
forventes at være på samme niveau i 2020 som i dag. I de øvrige ti landsdele stiger 
andelen af ældre. I den næstyngste landsdel, som både i 2012 og 2020 er Østjylland, 
vokser andelen af ældre fra 15,7 pct. til 18,5 pct. Ligesom i dag vil Bornholm i 2020 
være den landsdel, som har den højeste andel af ældre. I 2020 vil 30,6 pct. af borger-
ne på Bornholm være 65 år eller derover mod 23,8 pct. i dag. 
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Andel af befolkningen i 2012 og 2020, der er fyldt 65 år 

 
 
Halvanden million ældre i 2044 
Tallene ovenfor stammer fra Danmarks Statistiks 2012-fremskrivninger. Fremskriv-
ningen for hele landet går frem til 2050 og kan opdeles på både køn, alder og her-
komst. Fremskrivningerne for kommuner og landsdele går frem til 2040 og kan op-
deles på køn og alder. Af fremskrivningen for hele landet fremgår det, at antallet af 
personer, der er fyldt 65 år, vil stige i alle år helt frem til 2044, hvor der vil være 
1.529.000 i aldersgruppen. Det svarer til 25 pct. af befolkningen. I dag findes der 
968.000 personer i Danmark, som er fyldt 65 år, men allerede i 2014 forventes an-
tallet at runde 1 mio. for første gang. Samlet forventes Danmarks befolkning at vokse 
fra 5.581.000 i 2012 til 6.159.000 i 2050. 
 
Udvalgte aldersgruppers udvikling 2012-2050 

 
 

Mere information  Detaljerede tabeller findes på www.dst.dk/stattabel/184 i Statistikbanken og i abonnementsse-
rien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger), der også udkommer 2. maj 2012. 

Kilder og metoder  Befolkningsfremskrivningen for hele landet er en samordnet fremskrivning mellem Danmarks 
Statistik og DREAM. Information om metoder og forudsætninger findes på 
www.dst.dk/varedeklarationer/773 og www.dreammodel.dk. 

Fremskrivningerne på landsdele og kommuner laves af Danmarks Statistik. Mere information 
findes på www.dst.dk/varedeklarationer/774 og www.dst.dk/varedeklarationer/775. 

Næste offentliggørelse  Befolkningsfremskrivninger 2013-2050 udkommer uge 21 i 2013. 

Henvendelse  Thomas Michael Nielsen, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk  
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