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Introduktion til Københavns Kommunes Statistikbank 
 

Københavns Kommune har en statistikbank – KK Statistikbank – som indeholder tabeller med detaljeret 

statistik om København og københavnerne. Statistikbanken er henvendt til byens borgere, 

virksomheder, folkevalgte, medarbejdere og alle med interesse for København.   

KK statistikbanken opdeler statistik om København efter de administrative distrikter i byen eksempelvis 

Københavns bydele og adskiller sig i den henseende fra Danmarks Statistiks Statistikbank.  

KK statistikbanken er opdelt i en række temaer:  

• Befolkning 

• Boliger, bygninger og arealer  

• Privatbiler 

• Arbejdsmarked, ledige og beskæftigede 

• Indkomster, formue og indkomstfordeling 

• Uddannelse 

I dette matierale dokumenteres de anvendte distriktsopdelinger, begreber, populationer samt registre 

for hvert af de nævnte temaer. KK Statistikbanken er under udvikling, hvorfor der løbende kan komme 

flere tematabeller. 

 

Generelle bemærkninger til KK Statistikbank 

Det bemærkes, at KK Statistikbankens opgørelser for visse tematabeller i mindre omfang adskiller sig fra 

tilsvarende opgørelser i Danmarks Statistiks Statistikbank, fordi kobling af oplysninger (f.eks. 

arbejdsmarkedstilknytning) altid henregnes til befolkningen primo året.  

For visse tematabeller er der foretaget diskretionering, så det ikke er muligt at identificere 

enkeltpersoner via tabellerne. Observationer er bortdiskretioneret med en prik ”.”, så det ikke er muligt 

at genkende/identificere enkeltpersoner. Der er foretaget primær diskretionering af celler med under 

tre observationer, og derudover er der foretaget sekundær diskretionering, hvor det er nødvendigt, så 

det ikke er muligt at beregne den bortdiskretionerede værdi på baggrund af værdierne i de 

restererende celler.   

Desuden gælder det for visse tematabeller, at distriktsinddelingen ”uden for inddeling” er udeladt af 

diskretioneringshensyn. Det betyder, at det ikke er muligt at udregne en total for Københavns 

Kommune ved at summere på tværs af distriktsinddeling (fx bydele, lokaludvalgs-områder). Det er 

derfor nødvendigt at vælge ”København i alt” såfremt man ønsker en total for hele byen.  

Relevante bemærkninger for de respektive tematabeller er uddybet i de respektive afsnit.  
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Distriktsopdeling i KK Statistikbanken 
I tematabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen enten af personer, der er bosiddende i 

Københavns Kommune eller af personer, som har arbejdssted i Københavns Kommune. Oplysninger 

om bopæl dannes ud fra personens folkeregisteradresse i CPR, baseret på befolkningsregistret. 

Populationens bopæl opgøres primo året.  

Populationen inddeles ydermere efter administrative distrikter i byen. Følgende distriktsinddelinger 

anvendes: 

• Bydele 

• Lokaludvalgsdistrikter 

• Kvarterer 

• Afstemningsområder 

• Roder 

De administrative opdelinger i Statistikbanken følger Københavns Kommunes administrative opdeling i 

roder. Rode- og distriktsinddelinger kan ses på Kbhkort under ”administrative inddelinger”. 

Kategorien ”uden for inddeling" dækker over personer, der er tilmeldt Københavns Kommunes 

Folkeregister uden at have bopælsadresse, herunder bl.a. hjemløse, fængslede og personer udsendt af 

den danske stat. Dette betyder at de ikke kan placeres i en rode eller i et distrikt. 

Tabellerne nedenfor viser den rode-baserede inddeling i hhv. bydele, lokaludvalg, kvarterer, og 

valgdistrikter. 

Tabel 1: Bydele (2007-inddeling) med tilhørende roder 

 
Bemærk at inddelingen i bydele blev besluttet af Borgerrepræsentationen pr. 14.06.2006. Den nye 

inddeling med 10 bydele ersttater den tidligere bydelsinddeling fra 01.01.2002 med 15 bydele. 

Rode nr.

1. Indre By 1-46, 49-65, 396

2. Østerbro 66-109, 161-162, 395
3. Nørrebro 110-160, 163-164, 295

4. Vesterbro/Kgs. Enghave 47-48, 165-203, 205-206

5. Valby 204, 207-237

6. Vanløse 238-251, 268-273, 281-283, 286
7. Brønshøj-Husum 252-267, 274-280, 284-285, 306

8. Bispebjerg 287-294, 296-305, 307-322

9. Amager Øst 323-325, 358-389

10 Amager Vest 326-357, 390-394

Bydel

https://kbhkort.kk.dk/spatialmap
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Tabel 2: Lokaludvalgsdistrikter med tilhørende roder 

 
 

Rode nr.

1 Indre By 1-35, 46, 49-65, 396

2 Christianshavn 36-45

3 Vesterbro 47-48, 165-192, 203

4 Østerbro 66-109, 162-162, 395

5 Nørrebro 110-160, 163-164, 295

6 Kgs. Enghave (Sydhavn) 193-202, 205-206
7 Valby 204, 207-237
8 Vanløse 238-251, 268-273, 281-283, 286
9 Brønshøj/Husum 252-267, 274-280, 284-285, 306

10 Bispebjerg 287-294, 296-322

11 Amager Øst 323-325, 358-389

12 Amager Vest 326-357, 390-394

Lokaludvalg
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Tabel 3: Lokaludvalgsdistrikternes kvarterer med tilhørende roder 

 

  

Lokaludvalg Kvarter Rode nr.

1 Indre By Frederiksstaden 20-23, 25-35
Gammelholm og Nyhavn 18-19, 24
Metropolzonen 46, 49
Middelalderbyen 1.-17
Nansensgade-kvarteret 50-55
Øster Farimagsgade-kvarteret 56-62
Østerport 63-65, 396

2 Christianshavn Christianshavn Neden Vandet 37-38
Christianshavn Oven Vandet 39-42, 44-45
Holmen 36
Refshaleøen 43

3 Vesterbro Vesterbro Central 171-179, 181-187
Vesterbro Syd 170, 188
Vesterbro Vest 180, 189-192, 203
Vesterbro Øst 47-48, 165-169

4 Østerbro Fælled 88-89, 105-109
Lyngbyvej Vest 161-162
Lyngbyvej Øst/Klimakvarteret 93-95, 96
Nord/Komponistkvarteret 98, 100
Nordhavn 72,86, 395
Ny Ryvang 99, 103
Rosenvænget 66-71
Svanemøllen Syd/Øst 87, 90-92, 97
Østerbro Nord 101-102, 104
Århusgade Nord 80-85
Århusgade Syd 73-79

5 Nørrebro Blågårdskvarteret/Assistens/Rantzausga 124-138
Guldbergskvarteret/Panum/Ravnsborgga 110-123
Haraldsgade-kvarteret 158-160, 163-164
Mimersgade-kvarteret/ Nørrebro St. 149-157
Stefansgade/Nørrebroparken/Lundtofteg 139-148, 295
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Tabel 4: Lokaludvalgsdistrikternes kvarterer med tilhørende roder (fortsat) 

 
  

Lokaludvalg Kvarter Rode nr.
6 Kgs. Enghave Bavnehøj 193, 205-206

Gl. Sydhavn 194-195, 197-202
Holmene 196

7 Valby Gl. Valby 204, 211-214, 216-217
Valby Syd 207-210, 218-221
Valby Sydvest 222, 224-228
Vigerslev 223, 229-232
Ålholm 215, 233-237

8 Vanløse Grøndals Park Kvarter 281-283, 286
Jernbane Allé Kvarter 242-249
Jyllingevej Kvarter 238-241, 250-251
Sallingvej Kvarter 268-273

9 Brønshøj/Husum Bellahøj 284-285, 306
Brønshøj 274-280
Husum 252-261
Husum Nord 262-266
Tingbjerg 267

10 Bispebjerg Bispebjerg 301, 312-314, 317
Emdrup 315-316, 318
Nordvest 287-294, 296-300, 302, 208-311
Ryparken-Lundehus 319-322
Utterslev 303-307

11 Amager Øst Amagerbro Øst 323, 325, 358-363, 368-371. 
Nordøstamager 324, 374, 376
Sundbyøster 364-367, 372, 375, 377-380
Villakvartererne 381-389

12 Amager Vest Amagerbro Vest 326-328, 344
Bryggen Syd 334, 338
Faste batteri 329, 335
Gamle Bryggen 330-333
Grønjordssøen (Ørestad Nord,

Vejlandskvarter)
336-337

Kolonihavekvarteret 340-342
Sundbyvester 349, 352-357
Sundholmsvejs kvarteret 339, 343-345, 347-348
Urbanplanen 346, 350-351
Ørestad city 390
Ørestad Syd 391-395
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Tabel 5: Valgdistrikter med tilhørende roder 

 
  

Bydel/valgdistrikt Rode nr.
Østerbro 1. Nord 84-85, 87, 101-102

1. Nordvest 95-100, 103-104
1. Syd 66-70, 73, 105109
1. Vest 90-94, 161-162

1. Øst 71-72, 75-76, 79, 86, 395
1. Østerbro 74, 77-78, 80-83, 88-89

Amager Vest 2. Nord 326-328, 335, 339, 343-345, 347
2. Syd 342, 390-394
2. Vest 329-334, 337-338
2. Øst 336, 340-341, 351, 353-354
2. Sundbyvester 346, 348-350, 352, 355-357

Indre By 3. Indre By 1-13, 46, 49, 51-55
3. Nord 58-64, 396

3. Syd 36-45
3. Øst 14-35, 56-57, 65

Amager Øst 4. Nord 323-325, 358-360, 368-371, 373
4. Syd 379-385
4. Øst 375-377, 386-389
4. Sundbyøster 361-367,372, 374, 378

Nørrebro 5. Nord 116, 149154, 158-160
5. Nordvest 141-148, 295
5. Nørrebro 115, 117119, 122-123

5. Syd´ 124-129, 131-134
5. Vest 130, 135-140
5. Øst 110-114, 120-121
5. Nørrebrohallen 155-157, 163-164
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Tabel 6: Valgdistrikter med tilhørende roder (fortsat) 

 
 
 

  

Bydel/valgdistrikt Rode nr.
Bispebjerg 6. Bispebjerg 297-300, 308-311

6. Nord 301, 312-318
6. Syd 287-294, 296
6. Vest 302-305, 307
6. Øst 319-322

Brønshøj-Husum/Vanløse 7. Brønshøj 256, 274-275
7. Katrinedal 249, 268-269
7. Kirkebjerg 240-241, 248, 250-251
7. Nord 266-267

7. Nordvest 252-255, 257-260
7. Syd 270-271, 281-283, 286
7. Vanløse 238-239, 242-247
7. Vest 261-165, 278
7. Øst 272, 276-277, 279-280, 284,285, 306

Valby 8. Midt 218-221
8. Nord 204, 208, 211-214, 217
8. Syd 222, 224-227
8. Sydøst 207, 209-210, 228
8. Valby 215-216, 233-237
8. Vest 223, 229-232

Vesterbro/Kgs. Enghave 9. Midt 188, 193, 205-206
9. Nord 171, 173-174, 176-179, 181
9. Syd 194-195, 197-202

9. Sydhavn 196-170
9. Vest 180, 189-192, 203
9. Vesterbro 182-187
9. Øst 47-48, 165-169, 172, 175
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Dokumentation for tabeller under temasiden ”Befolkning” 

 

Anvendte registre 
Befolkningstabellerne opgøres på baggrund af Københavns Kommunes adgang til hhv. data fra Det 

Centrale Personregister (CPR) og Befolkningsregistret (BEF) i Danmarks Statistiks forskningsservice. 

Begge opgørelser er baseret på Det Centrale Personregister (CPR), men selve optællingen og 

databearbejdningen er foretaget af henholdsvis Københavns Kommune og Danmarks Statistik. CPR er 

et levende register, og opgørelsestidspunktet har betydning for resultatet. Derfor ses små afvigelser 

mellem opgørelserne fra de to registre, BEF og CPR.      

Det Centrale Personregistret (CPR) 

Hovedparten af befolkningstabellerne opgøres på grundlag af udtræk fra Københavns Kommunes 

adgang til data fra CPR. Det gælder tabellerne KKBEF1, KKBEF3, KKBEF4, KKBEF5, KKBEF6, KKBEF8, 

KKBEF9, KKFAM1 og KKHUS1. Derudover er Københavns Kommunes befolkningsprognose 

(KKFRXXXX og KKFRBEV) beregnet på baggrund af data fra kommunens adgang til CPR. 

Befolkningsregistret (BEF) 

De øvrige befolkningstabeller er opgjort på baggrund af Befolkningsregistret fra Danmarks Statistiks 

forskningsservice. Det gælder KKBEF2 og KKBEF5. 

Population 
Frem til og med år 2000 er befolkningsbestanden kun opgjort ved årsskiftet, dvs. 1. kvartal, og derefter 

primo hvert kvartal – dog med undtagelse af tabellerne baseret på BEF. For tabeller med kvartalsdata 

benævnes de enkelte kvartaler K1, K2, K3 og K4. For tabeller med bestandsopgørelser på årsbasis er det 

bestanden primo året. Befolkningens bevægelser og opgørelser med relation til befolkningens 

bevægelser, eksempelvis fertilitet og middellevetid, opgøres kun for hele kalenderår. De enkelte 

tabellers startår afhænger af, fra hvornår det givne tabelindhold har været tilgængeligt for Københavns 

Kommune. 

Hændelser, dvs. fødsler, dødsfald, flytninger, civilstandsændringer og vandringer, indberettes i flere 

tilfælde med en vis forsinkelse til CPR. Udtræk fra CPR er derfor korrigeret for alle hændelser, der er 

indberettet til CPR indtil 30 dage efter kvartalsafslutning/årsafslutning. Opgørelser af befolkningens 

bevægelser er desuden korrigeret for forsinkede indberetninger, som reelt har fundet sted før 

opgørelsesåret. Det er især udvandringer, der indberettes lang tid efter den faktiske udvandring fra 

landet. Det betyder, at eksempelvis en udvandring indberettet til CPR løbet i 2020, men som er 

indberettet med en udvandringsdato i 2019, tælles med i befolkningens bevægelser for 2020.  

Ved bestandsopgørelser tæller den enkelte person kun med én gang, mens den samme person kan 

indgå flere gange under befolkningens bevægelser, eksempelvis personer der flytter flere gange inden 

for samme kalenderår. Bevægelserne er dermed rene bruttoopgørelser med hændelser – ikke personer 

- som tælleenhed. 

Personer der flytter til Danmark fra et land inden for Norden, eller er statsborger i et EU/EØS-land eller 

Schweiz, har ret til at opholde sig i Danmark i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. 

Personer, der flytter til Danmark, har pligt til at tilmelde sig CPR-registret, hvis de finder ud af, at 

opholdet kommer til at vare mere end seks måneder. Personen skal have lovligt ophold i Danmark. Det 

betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive 

bopælsregistreret i Danmark. Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre 

måneder. Kun personer registreret i folkeregisteret er inkluderet i bestanden og bevægelserne. 
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Begreber  
Hvor ikke andet er angivet, tages der udganspunkt i Danmarks Statistiks definitioner og begreber. 

Civilstand: Civilstand er ægteskabelig stilling på opgørelsestidspunktet. Civilstandskategorierne er lagt 

sammen i fire separate kategorier: Gifte, registreret partnerskab og separeret; Enker og enkemænd; 

Fraskilt og ophørt partnerskab; Ugift.  

Statsborgerskab: Statsborgerskab angiver det land, personen har statsborgerskab i, dvs. en persons 

status som berettiget og forpligtet i forhold til en stat. Ved dobbelt statsborgerskab (dansk og 

udenlandsk) vil personen optræde som dansk statsborger i befolkningsstatistikken. 

Opgørelsen er opdelt i Danmark, vestlige lande og ikke-vestlige lande. Opdelingen følger praksis fra 

Danmarks Statistik. 

Vestlige lande omfatter alle EU-lande (inkl. personer fra den tyrkiske del af Cypern, da det ikke er muligt 

at skelne mellem den græske og tyrkiske del af Cypern), samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 

Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 

Ikke-vestlige lande omfatter de europæiske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, 

Jugoslavien, Kosovo, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Sovjetunionen, Tyrkiet og 

Ukraine. Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien. Alle lande i Oceanien (på nær Australien 

og New Zealand) samt statsløse. 

Herkomst: Dansk herkomst defineres som borgere, der er født i Danmark eller udlandet, og som har 

mindst én dansk forælder, der både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Indvandrere 

defineres som borgere født i udlandet, hvis ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i 

Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, og borgeren er født i udlandet, defineres 

borgeren også som indvandrer i opgørelserne. Efterkommere defineres som borgere, der er født i 

Danmark, og hvor ingen af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark. Her defineres 

tilhørslandet som forældrenes. For borgere, hvor forældrene har forskellige tilhørslande, henregnes 

vedkommendes herkomst til morens tilhørsland. 

Opgørelse er opdelt i Danmark, indvandrere fra vestlige lande, indvandrere fra ikke vestlige lande, 

efterkommere fra vestlige lande samt efterkommere fra ikke-vestlige lande. Opdelingen følger praksis 

fra Danmarks Statistik. 

Vestlige lande omfatter alle EU-lande (inkl. personer fra den tyrkiske del af Cypern, da det ikke er muligt 

at skelne mellem den græske og tyrkiske del af Cypern), samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 

Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 

Ikke-vestlige lande omfatter de europæiske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, 

Jugoslavien, Kosovo, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Sovjetunionen, Tyrkiet og 

Ukraine. Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien. Alle lande i Oceanien (på nær Australien 

og New Zealand) samt statsløse. 

Fødselsregistreringssted: Fødselsregistreringssted henviser til en geografisk lokation. Personer født i 

Danmark før 1. januar 1978 er registreret i sognet, hvor fødslen fandt sted (fødselssognet), dvs. 

hospitalet eller fødeklinikkens beliggenhed, mens personer født i Danmark fra 1. januar 1978 og frem er 

registeret i moderens bopælssogn eller -kommune på tidspunktet for fødslen. Personer født i udlandet 

er registreret i det pågældende fødselsland.  

Middellevetid: Middellevetid angiver det gennemsnitlige antal år, som nyfødte kan forventes at leve, 

hvis deres dødelighed fremover svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Det er 

med andre ord periodens gennemsnitlige levealder. For at få et tilstrækkeligt datagrundlag, samt for at 

tage højde for eventuelle tilfældige udsving i enkeltår, beregnes levetiden på baggrund af 

gennemsnittet af dødeligheden, dvs. sandsynligheden for at afgå ved døden ved en given alder, over en 

5 årig periode. Eksempel er middellevetiden 2016:2020 den gennemsnitlige levealder for perioden 

2016-2020.  
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Familier og familietyper: En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som 

er knyttet til hinanden ved bestemte relationer. En familie består højst af to generationer. Hvis tre 

generationer bor sammen, vil der være tale om to familier. 

Børn er defineret som personer der bor på samme adresse som mindst en af forældrene, er under 25 

år, som ikke selv har hjemmeboende børn eller ikke indgår i et par. Personer under 25 år, der ikke bor 

sammen med mindst en af forældrene, regnes som deres egen familie.   

Voksne er, som følge af ovenstående definition, alle personer over 18 år samt personer under 18 år, der 

selv har hjemmeboende børn og/eller indgår i et par.  

Ægtepar og registrerede par omfatter familier bestående af en mand og en kvinde, som er gift, samt to 

personer af samme køn, som enten er gift eller lever i et registreret partnerskab. 

Samlevende par omfatter par af forskelligt eller samme køn, der, uden at være gift med hinanden, har 

fælles hjemmeboende børn under 24 år. 

Samboende par er defineret som to personer af forskelligt køn og med en aldersforskel på under 15 år, 

der hverken er gift eller har fællesbørn. Endvidere er det en betingelse, at der ikke bor andre voksne 

eller ikke-hjemmeboende personer på 16 eller 17 år på adressen. Personer på ned til 16 år kan indgå i et 

samboende par. 

Enlige omfatter voksne med eller uden hjemmeboende børn under 25 år, hvor den voksne ikke indgår i 

en parfamilie, dvs. deler bopæl med en partner. 

Husstande og husstandstyper: Husstande afgrænses på baggrund af bopælsadresse. En husstand 

omfatter alle de personer, der i CPR er tilmeldt samme adresse. En husstand kan omfatte flere familier. 

Husstandstypen afspejler familietypen, bortset fra husstande med mere end én familie på adressen. 

Disse kategoriseres som flerfamiliehusstand. Der er derfor færre husstande end familier. 

Bevægelsesart: For enhver befolkningsgruppe gælder det, at befolkningen ved årets slutning er lig 

med befolkningen ved årets begyndelse plus tilgangen minus afgangen i årets løb. Tilgangen udgøres 

af levendefødte og tilflyttede fra andre distrikter i København, indland og udland. Afgangen udgøres af 

døde og fraflyttede til andre distrikter i København, indland og udland. Flytninger mellem distrikter 

inkluderer flytninger til og fra ukendt adresse i København, dvs. uden for inddeling.  

Personer, uanset oprindelse, der flytter til København fra en forudgående bopæl i udlandet registreres 

som indvandret. Personer, uanset oprindelse, som er flyttet til udlandet fra København registreres som 

udvandrede. 

Befolkningsprognose: Link til metodenotat 

  

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-11/Beskrivelse%20af%20befolkningsprognosemodel.pdf
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Dokumentation for tabeller under temasiden ”Boliger, bygninger og arealer” 

 

Anvendte registre 
Bolig- og bygningstabellerne opgøres på baggrund af udtræk af bygnings- og boligregistret (BBR) via 

KMD Cognito. Arealerne opgøres på baggrund  af GIS data. 

Bygnings- og boligregistret (BBR) 

Udtræk fra BBR fra Københavns Kommunes adgang via KMD Cognito anvendes til tabellerne KKBOL1, 

KKBOL2, KKBOL3, KKBOL4, KKBYG1 og KKBYG2. For mere om BBR’s registerindhold samt kodeliste klik 

her.  

Bolig- og bygningsbestand 
Bestanden af boliger og bygninger er af Københavns Kommune opgjort  hvert år siden primo 1991. 

Boligbestanden er baseret på enhedsoplysninger, og boligenheder er defineret på baggrund af felt 308 

(boligtype) i kombination med felt 307 (bolig- og erhvervsenhedens anvendelse) samt oplysninger fra 

CPR. Boligbestanden er alle enheder med anvendelseskode mindre end 500 og boligtype 1-4 samt 

boligtype 5, hvis enheden har tilmeldte beboere. Derudover beboede enheder med boligtype 1-5 og 

anvendelseskode 510, 520, 530, 540 og 590. 

Bygningsbestanden er alle færdigmeldte bygninger på opgørelsestidspunktet.  

Begreber  

 
Enhedens ejerforhold (bolig): Ejerforholdet er dannet primært på baggrund af felt 102 (ejerforhold) i 

kombination med felt 392 (udlejningsforhold2). Privat udlejning er enheder/ejendomme med 

ejerforholdskode 10, 20, 40, 90, 99 eller blank og udlejningsforhold2=1, dvs. udlejet, mens ejerboliger 

er samme ejerforholdskode blot med udlejningsforhold2 forskellig fra 1. Almene boliger er defineret 

som enheder/ejendomme med ejerforholdskode 20, andelsboliger som enheder/ejendomme med 

ejerforholdskode 41 og offentligt ejede boliger som enheder/ejendomme med ejerforholdskode 50, 

60, 70 eller 80. Definitionen af privat udlejning har som konsekvens, at udlejede privatejede ejerbolig 

(eksempelvis forældrekøb) tæller som privat udlejning. 

Enhedens ibrugtagningsår (bolig): Enhedens ibrugtagningår er udledt af felt 310 (oprettelsesdato for 

enhedens identifikation) i kombination med felt 207 (bygningens opførelsesår). Enhedens 

oprettelsesdato har primær prioritet, men ved manglende dato identificeres ibrugtagningsåret på 

baggrund af bygningens opførerelsesår.    

Enhedsanvendelse (bolig): Enhedsanvendelse identificeres på baggrund af anvendelseskoden i felt 

307 (Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse). 

Antal værelser (bolig): Antallet af værelser i boligenheden er opgjort på felt 314 (antal værelser i bolig- 

eller erhvervsenheden). Værelser er inkl. kamre. Specialrum som bad, køkken og bryggers er ikke 

inkluderet. 

Samlet areal (bolig): Boligens samlede areal er baseret på felt 311 (samlet areal) og er målt i m2. Det 

betyder, at arealet også inkluderer evt. erhvervsarealer i boligenheden. 

Husstandsstørrelse (bolig): Antallet er personer i boligen er opgjort på baggrund af samkørsel af 

boligbestanden med befolkningsbestanden (CPR) på enhedsadressen på opgørelsestidspunktet.  

Bygningens primære anvendelse (bygning): Bygningens primære anvendelse er baseret på 

anvendelseskoderne i felt 203 (Bygningens anvendelse). Bygninger kan have flere anvendelsesformål, 

eksempelvis etageboligejendomme med erhverv i stueetagen, men den primære anvendelse 

dominerer i opgørelsen.  

https://instruks.bbr.dk/bbr_registreringsindhold/0/30
https://instruks.bbr.dk/bbr_registreringsindhold/0/30
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Bygningens opførselsår (bygning):  Bygningens opførelsesår er baseret på felt 207 (bygningens 

opførelsesår). 

Elevator (bygning): Oplysninger om elevatorforhold i bygningen er baseret på felt 231 (elevator). 

Varmekilde (bygning): Varmekilde er opgjort på baggrund af felt 229 (varmeinstallation). 

Antal etager (bygning): Antal etager er opgjort på baggrund af felt 220 (antal etager).  

Boligareal (bygning): Bygningens boligareal er opgjort på baggrund af felt 217 (samlet boligareal). 

Erhvervsareal (bygning): Bygningens erhvervsareal er opgjort på baggrund af felt 218 (samlet 

erhvervsareal). 

Kælderareal (bygning): Bygningens kælderareal er opgjort på baggrund af felt 223 (samlet 

kælderareal). 

Etageareal (bygning): Bygningens kælderareal er opgjort som summen af felt 216 (samlet 

bygningsareal), felt 221 (samlet areal af tagetage) og felt 224 (kælderareal med loft < 1,25 m over 

terræn). 
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Dokumentation for tabeller under temasiden ”Privatbiler”  

 

Anvendte registre 
KK statistikbanks tabeller om privatbiler (KKBIL1 og KKBIL2) er opgjort på baggrund af registret 

motorkøretøjer bestand (DMRB) koblet med befolkningsregistret (BEF). 

Registret motorkøretøjer bestand (DMRB) opgør samtlige køretøjer i Danmark med oplysninger om 

bl.a. køretøjstype, første indregistreringsdato, ejers personnummer/CVR nummer, brugers 

personnummer/CVR nummer, drivmiddel, farve mm.  

Bestanden af privatbiler 
Bestanden af privatbiler i København er opgjort ved at koble køretøjets bruger med oplysninger fra 

befolkningsregistret om brugerens bopælsadresse. Bestanden inkluderer kun person- og varebiler, 

såvel privatejede som leasede, der anvendes af personer med bopæl i København. Dermed tæller andre 

køretøjstyper samt erhvervskøretøjer ikke med i opgørelsen.  

Begreber 

 
Type: Privatbiler inddeles i hvv. personbiler og varebiler. 

Drivmiddel: Privatbilers drivmiddel inddelses efter hhv. benzin, diesel, el, hybrid og øvrige samt 

uoplyst. 
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Dokumentation for tabeller under temasiden ”Arbejdsmarked, beskæftigede og 

ledige” 

 

Anvendte registre 
KK Statistikbankens tematabeller om beskæftigelse og erhverv baserer sig på hhv. den registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik (RAS) og registret for offentlig forsørgelse (OF) og registret over højest fuldførte 

uddannelse (UDDA), som er koblet til befolkningsregistret (BEF). 

Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgør befolkningens primære tilknytning til 

arbejdsmarkedet ultimo november måned hvert år. På baggrund af RAS kan befolkningen opdeles i tre 

grupper: Beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken. De beskæftigede kan 

yderligere underopdeles i selvstændige, medarbejdende ægtefæller og lønmodtagere på forskellige 

færdighedsniveauer. Personer uden for arbejdsstyrken kan underopdeles i en række grupper. I RAS-

opgørelsen har hver person én tilknytning til arbejdsmarkedet. RAS følger de internationale 

retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour 

Organisation (ILO), dog med den forskel, at RAS er en registerbaseret (fremfor survey-baseret) 

statistik. Der er omkring halvandet års forsinkelse i registrets tilgængelighed. 

Registret for offentlig forsørgelse (OF) opgør befolkningens modtagelse af foranstaltninger 

(forsørgelses- og ledighedsydelser mv.) over hele året. En person kan indgå flere gange i opgørelsen 

med én registrering per foranstaltning. Af registret er det eksempelvis muligt at opgøre antallet af 

bruttoledighedsberørte. Det er desuden muligt at opregne bruttoledigheden til et antal 

fuldtidsmodtagere (fuldtidspersoner), som er et volumenmål, der beregnes ved summen af 

deltagelsesgrader/timer inden for den enkelte foranstaltning eller gruppe af foranstaltninger. Der er 

omkring et halvt års forsinkelse på registret. 

Registret over højst fuldførte uddannelse (UDDA) samler oplysninger vedrørende fuldførte 

uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. UDDA dannes som et forløbsregister og er baseret 

på en vurdering af den række af uddannelser, som hver enkelt person på et givet tidspunkt har fuldført. 

Registrets oplysninger viser således, hvordan kvalifikationsniveauet (højst fuldførte uddannelse) 

udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Der er omkring et halvt års forsinkelse på registret. 

Population 
Populationen for en given tematabel i KK Statistikbanken dannes ved en kobling mellem det relevante 

register (RAS, OF, UDDA) og befolkningsregistret (BEF). Populationens bopæl opgøres primo året, 

mens populationens arbejdsmarkedstilknytning opgøres enten ultimo november året før (RAS) eller 

samlet for hele året før (OF). Populationens højest fuldførte uddannelse opgøres ultimo september året 

før (UDDA). 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen af hele den bosiddende befolkning i 

Københavns Kommune (med bopæl opgjort primo året og arbejdsmarkedstilknytning opgjort ultimo 

november året før): KKARB1, KKARB2. Populationen omfatter udelukkende personer, som har gyldige 

oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning i RAS. 

For følgende tabeller i KK statistikbanken udgøres populationen udelukkende af ledige, som er 

bosiddende i Københavns Kommune (med bopæl opgjort primo året og arbejdsmarkedstilknytning 

opgjort ultimo november året før): KKLEDIG1, KKLEDIG2, KKLEDIG3. 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen udelukkende af ledighedsberørte, som 

er bosiddende i Københavns Kommune (med bopæl opgjort primo året og forsørgelse opgjort hele 

året før): KKLEDIG4, KKLEDIG5, KKLEDIG6. 

For følgende tabeller i KK statistikbanken udgøres populationen udelukkende af beskæftigede, som er 

bosiddende i Københavns Kommune (med bopæl opgjort primo året og arbejdsmarkedstilknytning 

opgjort ultimo november året før): KKBESK1, KKBESK2, KKBESK3, KKBESK4, KKBESK5, KKBESK6, 

KKPEND1, KKPEND2. 
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For følgende tabeller i KK statistikbanken udgøres populationen udelukkende af beskæftigede med 

arbejdssted i Københavns Kommune, uanset bopælskommune (med bopæl opgjort primo året og 

arbejdsmarkedstilknytning samt arbejdssted opgjort ultimo november året før): KKPEND3, KKPEND4, 

KKARBPL1, KKARBPL2.  

Bemærkninger 
KK Statistikbankens opgørelser adskiller sig i mindre omfang fra tilsvarende opgørelser i Danmarks 

Statistiks Statistikbank, fordi tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november henregnes til 

befolkningen primo året efter, modsat Danmarks Statistik som henregner til befolkningen ultimo 

november. 

Af diskretioneringshensyn er ”uden for inddeling” udeladt af tematabellerne under Arbejdsmarked, 

ledige og beskæftigede. Det betyder, at det ikke er muligt at udregne en total for Københavns 

Kommune ved at summere på tværs af disktriksinddeling (fx bydele, lokaludvalgsområder). Det er 

derfor nødvendigt at vælge ”København i alt” såfremt man ønsker en total for hele byen.  

Kategorien ”uden for inddeling" dækker over personer, der er tilmeldt Københavns Kommunes 

Folkeregister uden at have bopælsadresse, herunder bl.a. hjemløse, fængslede og personer udsendt af 

den danske stat.  

Begreber 

 
Arbejdsmarkedstilknytning: Baseret på RAS-registret kan befolkningen opdeles i tre grupper efter 

deres primære tilknytning til arbejdsmarkedet: Beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for 

arbejdsstyrken. De beskæftigede kan yderligere underopdeles i selvstændige, medarbejdende 

ægtefæller og lønmodtagere på forskellige færdighedsniveauer. Personer uden for arbejdsstyrken kan 

desuden underopdeles i en række grupper. (Register: RAS) 

Beskæftigede er personer, der udfører arbejde i mindst én time i referenceugen (ultimo november). 

De beskæftigede er enten lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende ægtefæller. 

Lønmodtagere består for det første af personer i arbejde. Det vil sige personer, som i referenceperioden 

- mod en form for betaling - udfører et arbejde i mindst én time. For det andet omfatter gruppen af 

lønmodtagere personer, som er midlertidigt fraværende fra et job. Det vil sige personer, som i 

referenceperioden er fraværende (midlertidigt fraværende under 45 dage, eller fraværende på grund 

af sygdom, børnepasnings- eller barselsorlov), men som har en fast tilknytning til en arbejdsgiver. 

(Register: RAS) 

Ledige er personer, som i referenceugen (ultimo november) ikke er i arbejde, er til rådighed for 

arbejdsmarkedet, og søger arbejde. I lighed med den officielle ledighedsstatistik er de ledige i RAS 

opgjort som personer, der er bruttoledige. Bruttoledige består af aktiverede dagpenge- og 

kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar, samt nettoledige, som er ledige dagpenge- og 

kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar. Bruttoledige, som er aktiverede i et job med løn, 

opgøres som beskæftigede i RAS. (Register: RAS) 

Personer udenfor arbejdsstyrken udgør resten af befolkningen. De omfatter blandt andet personer i 

forskellige typer aktivering uden løn, personer der modtager efterløn, pensionister, 

kontanthjælpsmodtagere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og studerende, der ikke er i 

beskæftigelse. (Register: RAS), 

Ledighedsberørte er samtlige personer, som har været berørt af ledighed i arbejdsåret. Medtaget er 

personer, som indgår i den registrerede bruttoledighed, hvor bruttoledige består af aktiverede 

dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar, samt nettoledige, som er ledige 

dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar. (Register: OF). 

Fuldtidsledige i året opnås ved at opregne samtlige ledighedsberørte til et antal fuldtidpersoner, dvs. 

hvor mange fuldtidsledige de ledighedsberørte svarer til, når man tager højde for deres ledighedsgrad 

i året. Konkret beregnes dette volumenmål ved summen af deltagelsesgrader/timer inden for den 
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enkelte foranstaltning eller gruppe af foranstaltninger. I dette tilfælde opregnes foranstaltninger, som 

falder ind under bruttoledighedsdefinitionen. (Register: OF). 

Arbejdsstyrken udgøres af de beskæftigede samt de ledige, opgjort ultimo november. (Register: RAS). 

Personer i den erhvervsaktive alder omfatter aldersgruppen 15-64 årige. (Register: RAS). 

Beskæftigelsesfrekvens er antal beskæftigede i den erhvervsaktive alder som andel af befolkningen i 

den arbejdsdygtige alder (Register: RAS). 

Arbejdsstyrken i den erhvervsaktive alder udgøres af beskæftigede og ledige i den erhvervsaktive 

alder. (Register: RAS). 

Erhvervsfrekvensen er antal beskæftigede og ledige i den arbejdsdygtige alder, som andel af personer 

i den erhvervsaktive alder. Erhvervsfrekvensen angiver således, hvor stor en andel af befolkningen i den 

erhvervsaktive alder, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. (Register: RAS). 

Ledighedsprocenten er antallet af ledige opregnet til fuldtidsledige i året som andel af arbejdsstyrken. 

(Register: OF, RAS). 

Ledighedsgrad: Ledighedsgraden er beregnet som antallet af ledige timer i forhold til antallet af 

(mulige) arbejdstimer. Ledighedsgraden svarer på årsbasis til den andel af året, hvori den 

ledighedsberørte person har været ledig i enten én sammenhængende periode eller flere perioder 

sammenlagt. I KK Statistikbanken opgøres ledighedsgraden for hele året som et tal imellem 0 og 1, hvor 

1 svarer til fuld ledighed hele året. (OF-registret). 

Primær tilknytning til arbejdsmarkedet (beskæftigede): Blandt de beskæftigede opgøres den 

beskæftigedes primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Der opdeles i fire kategorier: Selvstændige 

inklusive medarbejdende ægtefæller; Lønmodtagere på højeste niveau inklusive lønmodtagere med 

ledelsesarbejde; Lønmodtagere på mellemniveau; Lønmodtagere på grundniveau inklusive andre 

lønmodtagere og lønmodtagere u.n.a. (Register: RAS). 

Branche: Branche opgøres i RAS-registret baseret på branchekoden for det arbejdssted, 

lønmodtageren eller den selvstændige er beskæftiget per ultimo november. Oplysningen stammer fra 

erhvervsregistret, og branchekoden er opgjort ultimo november. I tematabellerne opdeles branche 

efter Danmarks Statistiks standardgrupperinger baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07), som 

trådte i kraft d. 1. januar 2008. Dansk Branchekode (DB) er en sekscifret brancheklassifikation, der 

beskriver den økonomiske aktivitet. Den er først og fremmest udarbejdet til statistisk brug. Der 

anvendes i tabellerne en standardgruppering med ti grupper, som også går igen i Danmarks Statistiks 

offentliggørelser. De ti grupper er: Landbrug, skovbrug og fiskeri; Industri, råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed; Bygge og anlæg; Handel og transport; Information og kommunikation; 

Finansiering og forsikring; Ejendomshandel og udlejning; Erhvervsservice; Offentlig administration, 

undervisning og sundhed; Kultur, fritid og anden service. (Register: RAS). 

Sektor angiver hvilken sektor, en enhed ligger i eller en person har arbejdssted. Sektor er opdelt i to 

grupper, som er: Virksomheder og organisationer (dvs. private virksomheder, offentlige virksomheder 

og private non-profit organisationer); Offentlig forvaltning og service (dvs. stat, kommune, regioner, 

sociale kasser og fonde). (Register: RAS). 

Højest fuldførte uddannelse er baseret på data fra registret over højest fuldførte uddannelse (UDDA), 

som samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Registret dannes 

som et forløbsregister baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere, og viser 

hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. I KK Statistikbankens 

tematabeller om beskæftigelse og ledige er højest fuldførte uddannelse inddelt efter Danmarks 

Statistik’s ”forspalte 1”, som grupperer fuldførte uddannelser i 12 kategorier, men er herefter slået 

sammen til fem kategorier. Dette valg er truffet ud fra diskretioneringshensyn. I tabellerne opgøres 

uddannelse således i følgende fem kategorier: Grundskole og uoplyst; Gymnasiale uddannelser og 

adgangsgivende uddannelsesforløb; Erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser; Mellemlange 
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videregående uddannelser og bacheloruddannelser; Lange videregående uddannelser og Ph.d. 

(Register: UDDA). 

Bopælslandsdel: I tematabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen enten af personer, der er 

bosiddende i Københavns Kommune eller af personer, der har arbejdssted i Københavns Kommune. 

Oplysninger om bopæl dannes ud fra personens folkeregisteradresse i CPR, baseret på 

befolkningsregistret. Populationens bopæl opgøres primo året. Der anvendes i tematabellerne om 

pendling en gruppering i landsdele, hvor kommunerne grupperes i følgende seks kategorier: 

Københavns Kommune, Øvrige Landsdel Byen København (dvs. inklusive Dragør, Tårnby, 

Frederiksberg, men eksklusive Københavns Kommune); Københavns omegn; Nordsjælland og 

Bornholm; Øst-, Vest- og Sydsjælland; Fyn, Jylland og uoplyst bopælskommune.  

Arbejdsstedslandsdel: Oplysninger om arbejdsstedslokation dannes ud fra oplysninger om 

virksomhedens hjemsted. Der anvendes i tematabellerne en gruppering i landsdele, hvor kommunerne 

grupperes i følgende seks kategorier: Københavns Kommune, Øvrige Landsdel Byen København (dvs. 

inklusive Dragør, Tårnby, Frederiksberg, men eksklusive Københavns Kommune); Københavns omegn; 

Nordsjælland og Bornholm; Øst-, Vest- og Sydsjælland; Fyn, Jylland og uoplyst arbejdsstedskommune. 

(Register: RAS). 

Pendlingsafstand er en årlig individbaseret opgørelse af beskæftigedes pendling mellem bopæl og 

arbejdssted, på den sidste arbejdsdag i november. Herunder beregnes også afstanden mellem 

pendleres bopæl og arbejdssted i kilometer (km). Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste 

vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen indgår ikke i 

pendlingsafstanden. I KK Statistikbankens tabeller, er pendlingsafstanden grupperet i syv 

afstandsintervaller: Ingen pendling (inklusive selvstændige med virksomhed på bopælsadressen); 

indtil 5 km; 5-10 km.; 10-20 km.; 20-30 km.; 30-40 km.; 40-50 km.; over 50 km. (Register: RAS). 

Dokumentation for tabeller under temasiden ”Indkomster, formue og 

indkomstfordeling”  

 

Anvendte registre 
KK Statistikbankens tematabeller om indkomster, formue og indkomsfordeling baserer sig på hhv. 

indkomstregistret (IND) og registret over formue og gæld (FORMGELD). 

Indkomstregistret (IND) indeholder årsindkomster for alle i befolkningen. Data indsamles årligt. 
Hovedkilden til data om indkomster er SKAT. Registret kan anvendes til at danne tre overordnede typer 
af indkomster: Personindkomster, familieindkomster og indkomstfordeling.  

Registret over formue og gæld (FORMGELD) er en samlet opgørelse af en persons formue og gæld. I 

opgørelserne indgår alle personens samlede formue- og gældsposter. Desuden indgår poster 

registreret under et interessentskab eller et kommanditselskab, men hvor 

interessenterne/kommanditisterne er identificeret ved personnummer. Formue- og gældsposter, 

hvorom oplysninger ikke haves på personniveau, indgår ikke. 

Population 
Populationen for en given tematabel i KK Statistikbanken dannes ved en kobling mellem det relevante 

register (IND, FORMGELD) og befolkningsregistret (BEF). Populationens bopæl opgøres ultimo året, 

mens populationens indkomst og/eller formue opgøres for hele indkomståret. 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen af den bosiddende befolkning i 

Københavns Kommune (med bopæl opgjort ultimo året) i alderen 15 år og ældre, som ydermere er 

fuldt skattepligtige i det pågældende indkomstår: KKIND1, KKIND2 og KKIND3 

Populationen i familieindkomsttabellerne (KKIND7, KKIND8 og KKIND9) udgøres af samtlige familier 

bosiddende i Københavns Kommune ultimo året, hvor minimum én voksen er fuldt skattepligtig, og 

indkomstbeløbene er summen af samtlige familiemedlemmers indkomster. 
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Populationen i tabeller med ulighedsmål og deciler opgjort på ækvivaleret indkomst (KKIND4, KKIND5, 

KKIND6) udgøres af den bosiddende befolkning i Københavns Kommune ultimo året, som er en del af 

en familie, hvor minimum én voksen er fuldt skattepligtig. 

Bemærkninger 
KK Statistikbankens opgørelser adskiller sig i mindre omfang fra tilsvarende opgørelser i Danmarks 

Statistiks Statistikbank. Dette skyldes bl.a. forskelle i tidspunktet for kobling til populationen. 

Begreber 

 
Personer med indkomst (antal) omfatter det samlede antal personer, som har registreret indkomst i 

indkomståret, indenfor den pågældende indkomsttype (se indkomsttyper nedenfor). (Register: IND). 

Indkomstbeløb (1.000 kr.) angiver den samlede indkomstsum for alle personer med registreret 

indkomst i indkomståret, indenfor den pågældende indkomsttype (se indkomsttyper nendefor). 

(Register: IND). 

Gennemsnit for alle personer med indkomsten (kr.) er kun beregnet for de personer, der ikke har 

præcis 0 i den valgte indkomsttype i indkomståret (se indkomsttyper nedenfor). Gennemsnitsbeløbet 

er i 1.000kr. (Register: IND). 

Indkomsttyper: Følgende indkomsttyper opgøres: Erhvervsindkomst, disponibel indkomst, 

personindkomst, skattepligtig indkomst og ækvivaleret disponibel indkomst. (Register: IND). 

Erhvervsindkomst:  Erhvervsindkomst omfatter lønmodtageres løn, selvstændiges overskud af egen 

virksomhed samt honorarer for konsulentarbejde. Under Løn indgår ud over almindelig løn også 

vederlag og honorarer for bestyrelses- og udvalgsarbejde mv., diæter samt værdien af frynsegoder. 

Erhvervsindkomsten er opgjort før betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag. (Register: IND). 

Disponibel indkomst: Indkomst efter skat og renter tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig. Disponibel 

indkomst anvendes hovedsageligt som et mål for personers eller familiers forbrugsmuligheder. Den 

disponible indkomst er det beløb en person eller familie har til boligudgifter, forbrug eller opsparing, 

når skatter og renter er betalt. (Register: IND). 

Personindkomst i alt før skat mv. er summen af erhvervsindkomst, offentlige overførsler, private 

pensioner, formueindkomst og anden personlig indkomst. Det er således personens/familiens samlede 

indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag, og personlige renteudgifter er trukket fra.  

Skattepligtig indkomst omfatter den skattepligtige indkomst, som findes på den årlige selvangivelse. 

Skattepligtig indkomst er lig med alle indkomster, der kommer til almindelig beskatning, reduceret 

med en række fradrag. De væsentligste fradrag er: - lønmodtagerfradrag (befordring, 

arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent) - forfaldne renteudgifter - indbetalinger til 

privattegnede pensioner (for kapitalpension og kapitalforsikring kan kun fratrækkes beløb op til en 

given grænse (i 2010 på 46.000 kr. inkl. evt. bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpension eller 

forsikring). (Register: IND). 

Ækvivaleret disponibel indkomst lagt på hver person i familien. Den ækvivalerede disponible indkomst 

dannes for familien ved at lægge indkomsten for alle familiemedlemmerne sammen og dividere dette 

beløb med et vægtet gennemsnit af antal personer i familien. Dette beløb - familiens ækvivalerede 

disponible indkomst - lægges på hver enkelt person i familien - dvs. at alle personer i familien har den 

samme ækvivalerede disponible indkomst. (Register: IND). 

Decilgennemsnit: Befolkningen og undergrupperne er inddelt i 10 lige store grupper efter ækvivaleret 

disponibel indkomst. Personer i husstande med lavest indkomst ligger i 1. decil, mens dem med højest 

indkomst tilhører 10. decil. (Register: IND). 

Decilgrænse:  Befolkningen er inddelt i 10 lige store grupper efter ækvivaleret disponibel indkomst. 
Decilgrænserne er de 9 indkomstgrænser, der er mellem de 10 grupper. (Register: IND). 
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Ulighedsmål: Følgende ulighedsmål opgøres: Ginikoefficient, maksimal udjævningsprocent, s80/20, 

p90/10. (Register: IND). 

Ginikoefficient: Gini-koefficienten er et af verdens mest anvendte fordelingsmål, som med et enkelt tal 

angiver graden af ulighed i fx en indkomstfordeling. Gini-koefficienten er et tal mellem 0 og 100. Jo 

tættere gini-koefficienten er på 0, jo mere ligeligt er indkomsterne fordelt.  (Register: IND). 

Maksimal udjævningsprocent: Den maksimale udjævningsprocent er et ulighedsmål. Det udtrykker 

hvor stor en andel af indkomstmassen, der skal flyttes fra personer med indkomster over gennemsnittet 

til personer med indkomster under gennemsnittet for at opnå en fuldstændig ligelig fordeling af 

indkomsterne. Jo højere den maksimale udjævningsprocent er, jo skævere er indkomstfordelingen. 

(Register: IND). 

S80/20 (baseret på gennemsnit i deciler) er et ulighedsmål, som måler forholdet mellem den samlede 

indkomst blandt de 20 pct. med højest indkomst og den samlede indkomst hos de 20 pct. med lavest 

indkomst. Den er således et udtryk for den økonomiske afstand mellem toppen og bunden af 

indkomstfordelingen. S80/20 kan påvirkes af enkeltpersoner med ekstreme indkomster, og der kan 

derfor forekomme store udsving ved måling af ulighed over tid.  (Register: IND). 

P90/10 (baseret på decilgrænser) er et ulighedsmål, der viser den økonomiske afstand mellem familier 

i toppen og bunden af indkomstfordelingen. Dette mål påvirkes – i modsætning til andre ulighedsmål – 

ikke af enkeltpersoner med ekstreme indkomster. Det gør P90/10 velegnet til måling af ulighed over tid 

og i mindre befolkningsgrupper, fx ulighed i kommunerne. P90/10 beregnes ved at dele den øverste 

decilgrænse med den nederste decilgrænse.  (Register: IND). 

Lavindkomst: Grænsen for lavindkomst / relativ fattigdom fastsættes med udgangspunkt i landets 

medianindkomst. I Danmark benyttes oftest 50 procent af medianindkomsten, mens 60 procent 

grænsen oftest benyttes af Eurostat. 

Familiefordelt nettoformue i alt er summen af alle familiens formuekomponenter fratrukket 

gældskomponenter (Register: FORMGELD). 

Formue i alt er summen af alle familiens positive formuekomponenter. 

Familietyper som anvendes i indkomsttabellerne og formuetabellerne er par og enlige. En enlig er en 

voksen person, der ikke indgår i en parfamilie. En parfamilie kan enten være et ægtepar, et registreret 

partnerskab, samlevende par eller samboende par. Voksne består af alle over 25 år, samt af personer på 

18-24 år, som ikke er hjemmeboende børn, samt personer under 18 år, der selv har hjemmeboende 

børn, er eller har været gift, eller indgår i et par af en af de fire typer af parfamilier.For enlige kan 

familien, ud over den enlige, bestå af et eller flere hjemmeboende børn. (se også begrebet familietype 

under tematabeller om befolkningen). 

  



22 

 

Dokumentation for tabeller under temasiden ”Uddannelse” 

 

Anvendte registre 
KK Statistikbankens tematabeller om uddannelse baserer sig på hhv. uddannelsesregistret (UDDA) og 

befolkningsregistret (BEF). 

Population 
Populationen for en given tematabel i KK Statistikbanken dannes ved en kobling mellem det relevante 

register (UDDA) og befolkningsregistret (BEF). Populationens bopæl og alder opgøres primo året, 

mens populationens højest fuldførte uddannelse opgøres ultimo september året før (UDDA). 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen af den bosiddende befolkning i 

Københavns Kommune i alderen 15-69 år: KKUDD1, KKUDD2. 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen af den bosiddende befolkning i 

Københavns Kommune i alderen 15-29 år: KKUDD3. 

For følgende tabeller i KK Statistikbanken udgøres populationen af den bosiddende befolkning i 

Københavns Kommune i alderen 25 år: KKUDD4. 

Bemærkninger 
KK Statistikbankens opgørelser adskiller sig i mindre omfang fra tilsvarende opgørelser i Danmarks 

Statistiks Statistikbank, fordi uddannelsesstatus (højest fuldførte uddannelse og igangværende 

uddannelse) opgøres ultimo september og henregnes til befolkningen primo året efter, modsat 

Danmarks Statistik som henregner til befolkningen ultimo september. 

Af diskretioneringshensyn er ”uden for inddeling” udeladt af tematabellerne under Uddannelse. Det 

betyder, at det ikke er muligt at udregne en total for Københavns Kommune ved at summere på tværs af 

disktriksinddeling (fx bydele, lokaludvalgsområder). Det er derfor nødvendigt at vælge ”København i 

alt” såfremt man ønsker en total for hele byen.  

Kategorien ”uden for inddeling" dækker over personer, der er tilmeldt Københavns Kommunes 

Folkeregister uden at have bopælsadresse, herunder bl.a. hjemløse, fængslede og personer udsendt af 

den danske stat.  

 

Begreber 

 
Højest fuldførte uddannelse og igangværende uddannelse er begge baseret på data fra registret over 

uddannelser (UDDA). Registret dannes som et forløbsregister baseret på en vurdering af den enkelte 

persons uddannelseskarriere, og viser hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte 

persons liv. I KK Statistikbankens tematabeller om uddannelse er uddannelser inddelt efter Danmarks 

Statistik’s ”forspalte 1”, som grupperer fuldførte uddannelser i 12 kategorier, men er herefter slået 

sammen til færre kategorier (enten fem eller ni kategorier). Dette valg er truffet ud fra 

diskretioneringshensyn. (Register: UDDA). 

Gennemført ungdomsuddannelse (25-årige) er baseret på oplysninger om befolkningens højest 

fuldførte uddannelse og omfatter alle 25-årige. Gennemført ungdomsuddannelse angiver, om en 

person har en ungdomsuddannelse eller uddannelsesniveauer derover som højest fuldførte 

uddannelse. En ungdomsuddannelse omfatter gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.  

Målingen følger af Børne- og Undervisningsministeriets nye uddannelsespolitiske målsætning om, at 

mindst 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Der anvendes 

følgende gruppering: Gennemført ungdomsuddannelse; Ikke gennemført ungdomsuddannelse og 

Uoplyst. (Register: UDDA).  
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Opdateringshyppighed for tabeller 

 
Københavns Kommunes Statistikbank opdateres i takt med, at de anvendte registre bliver tilgængelige 

på Danmarks Statistik Forskerservice. Tabellerne opdateres årligt med undtagelse af enkelte 

befolkningstabeller, som opdateres kvartalsvis (KKBEF1, KKBEF3, KKBEF8, KKFAM1, KKHUS1).  

Årshjulet nedenfor viser, hvornår tematabellerne forventes opdateret. Præcise datoer for opdatering 

kan ikke angives, da dette afhænger af Danmarks Statisik offentliggørelse af de relevante registre. 

 

Figur 1: Årshjul for opdatering af KK Statistikbank 

 
 

 
 


