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KØBENHAVNSKE TILFLYTTERE ER ISÆR
STUDERENDE
Mange borgere flytter hvert år til København. Men der er store sæsonudsving i tilflytningen.
Byen vokser primært i tredje kvartal, hvor mange unge flytter til byen for at studere.
BEFOLKNINGSTILVÆKSTEN TOPPER I TREDJE KVARTAL
København vokser hele året. Men det er især i tredje kvartal, at der sker mange tilflytninger til byen. I tredje
kvartal 2014 flyttede i alt 22.775 borgere til København, mens 16.229 flyttede fra byen. Netto voksede
København altså med over 6.500 personer alene i tredje kvartal sidste år. I de øvrige kvartaler lå
nettotilflytningen på 2.730 personer i 1. kvartal, 816 personer i 4. kvartal og -820 personer i 2. kvartal. Dermed
flyttede der flere borgere ud af København end ind, når man ser isoleret på 2. kvartal i 2014.
Københavnske tilflyttere og fraflyttere fra ind- og udland i 2014
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Note: Den samlede befolkningstilvækst i København udgøres af nettoindvandringen (indvandrere – udvandrere) fra udlandet og nettotilflytningen
(tilflyttere – fraflyttere) fra andre kommuner samt fødselsoverskuddet (fødte – døde). Fødte og døde indgår ikke i ovenstående tabel, og
bevægelserne i tabellen er derfor mindre end den reelle befolkningstilvækst.

TILFLYTTERE ER ISÆR UNGE
København er en studieby. Det bekræftes, når vi ser på aldersspredningen for tilflytterne/indvandrerne. I alle fire
kvartaler gælder det, at det hovedsageligt er unge mellem 16-29 år, som flytter til København. Samtidig er det
tydeligt, når vi betragter tilflytningen/indvandringen for de16-29 årige isoleret, at de unge især flytter til
København i tredje kvartal i forbindelse med studiestart.
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Aldersspredning for københavnske tilflyttere fra ind - og udland i 2014
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