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Størst befolkningsvækst i Københavns Kommune
Befolkningen forventes at vokse med 19 pct. i Københavns Kommune i løbet af de
næste ti år. Det viser tal fra Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning.
København er dermed den kommune, som forventes at have størst befolkningsvækst
frem til 2023. På de næste pladser findes Vallensbæk med en forventet befolkningsvækst på 15 pct. og Frederiksberg og Aarhus., begge med 12 pct. Trods en samlet
befolkningsvækst for hele Danmark på 3 pct. er der i hele 52 kommuner udsigt til fald
i befolkningen frem til 2023. Tilbagegangen er størst på Læsø med 14 pct., efterfulgt
af Lolland med 12 pct. og Bornholm med 9 pct.
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Befolkningsvækst koncentreret om de større byer
Det er først og fremmest i og omkring de større byer, at der er udsigt til voksende
befolkning frem mod 2023. Det er der flere grunde til: 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. For det andet har de større byer og
især København de seneste år haft stor nettotilflytning – bl.a. af nye indvandrere, som
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 2023, hvilket især påvirker indbyggertallene for de større
byer.
København forbliver ung
På landsplan er andelen af personer, der er fyldt 65 år, i dag 17,8 pct. Denne andel
øges til 21,0 pct. i 2023. I Byen København er andelen i dag kun 11,9 pct., og Byen
København er den eneste landsdel, hvor den nuværende andel af 65+’ere forventes at

være på samme niveau i 2023 som i dag. I de øvrige ti landsdele stiger andelen af
ældre. I den næstyngste landsdel, som både i 2013 og 2023 er Østjylland, vokser andelen af ældre fra 16,2 pct. til 19,4 pct. Ligesom i dag vil Bornholm i 2023 være den
landsdel, som har den højeste andel af ældre.
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Halvanden mio. ældre i 2044
Antallet af personer på 65 år og derover vil stige i alle år helt frem til 2044, hvor der
vil være 1.534.000 i aldersgruppen. Det svarer til 25 pct. af befolkningen. Ved starten
af 2013 var der 999.801 personer i Danmark, som var fyldt 65 år, og det kan anses for
sikkert, at antallet vil have rundet 1 mio. for første gang, når befolkningstallet for 1.
april 2013 offentliggøres.
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Mere information: Detaljerede tabeller findes på www.dst.dk/stattabel/184 i Statistikbanken og i abonnementsserien Befolkning og valg 2013:4 (Statistiske Efterretninger), der også udkommer i dag.
Kilder og metoder: Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/773 og www.dreammodel.dk. Fremskrivningerne på
landsdele og kommuner laves af Danmarks Statistik.
Se mere information på siderne www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/774 og www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/775
samt på emnesiden www.dst.dk/emner/befolkningsfremskrivning.
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