
Bilag 2: Fakta om Folehaven 
 

Et socialt udsat område 

Folehaven er præget af en række sociale udfordringer, herunder en høj andel af beboere uden for 

arbejdsmarkedet, en høj andel af beboere med en lav indkomst, en høj andel af beboere uden uddannelse 

og en høj andel af børn med behov for særlig støtte. 

 

Antal beboere  

Området Folehaven 4.901 

København 591.485 

 

Arbejdsmarkedstilknytning Uden for arbejdsmarkedet 

Området Folehaven 22,3 % 

København 15,6 % 

 

Indkomst Lav indkomst 

Området Folehaven 32,2 % 

København 34,3 % 

Boligafdelingen Elleparken 49,7 % 

Boligafdelingen Folehaven 44,5 % 

 

Udannelsesniveau Grundskole eller ingen uddannelse 

Området Folehaven 33,7 % 

København 20,8 % 

 

Udsatte børn og unge §50 og §51 sager  

Området Folehaven 3,61 % 

København 2,58 % 

 

En negativ social udvikling 

Folehaven er et af de områder i København, der har en negativ social udvikling. Tilflytterne i Folehaven har 

således en lavere gennemsnitsindkomst end dem, der flytter ud. Derudover er andelen af enlige med børn 

og beboere med ikke-vestlig herkomst stigende.  

 

Tilflytteres indkomst ift. udflytteres indkomst 11.000 kr. lavere 

 

Enlige med børn 2000 2016 

Området Folehaven  5,5 % 10,7 % 

Øvrige København 5,3 % 6,5 % 

 

Etnicitet Dansk herkomst Ikke-vestlig herkomst Vestlig ikke-dansk 

herkomst 

 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

Området Folehaven 85,6 % 65,2 % 11,5 % 27,1 % 2,9 % 7,7 % 

København 83,3 % 76,9 % 11,6 % 14,7 % 4,9 % 8,4 % 

 

  



Utryghed 

Folehaven er ifølge Politiets tryghedsindeks fra 2016 det udsatte område i Købehavn, der opleves som mest 

utrygt. 

 

Utryghed Andel der svarer at de er trygge i deres nabolag 

Området Folehaven 65,3 % 

København 87,3 % 

 

Stor andel af almene boliger 

På trods af at området ligger i en del af København, hvor der er mange parcelhuse, er der en forholdsvis 

stor andel af almene boliger i området. 

 

Ejerforhold Ejerboliger Andelsboli

ger 

Private 

udlejnings

boliger 

Almene 

boliger 

Off. ejet  Total 

Området Folehaven, antal 570 113 431 1403 78 2.595 

Området Folehaven, pct. 22 % 4,4 % 16,6 % 54,1 % 3 % 100 % 

København 19,4 % 32,5 % 26,5 % 20,2 % 1,5 % 100 % 

 


