KØBENHAVN VOKSER
København vokser, og det bliver den ved med. Væksten vil
være størst de kommende år med over 11.000 nye københavnere i 2016. Herefter aftager væksten, så der i 2027 kommer
6.300 nye københavnere.

København før, nu og i fremtiden
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Det kan lyde af meget, men i 1950erne boede der 750.000 i
København. Dengang boede folk tættere, i baghuse og med
toilet i baggården. Derfor flyttede mange til forstæderne fra
60’erne. I 1992 var vi kun 465.000 københavnere. Siden er
København vokset markant, og i 2027 vil vi være ca. 692.000
københavnere.

KØBENHAVN
FYLDER RUNDT
I 2016 runder København indbygger nummer 600.000, og
vi bliver fortsat flere. Københavns befolkning forventes at
vokse med 100.000 nye københavnere frem mod 2027,
beregnet fra 2015.
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FLERE BØRN
Der bliver født flere børn, fordi der i dag bor flere kvinder
mellem 27-35 år i København end tidligere. 27-35-årige
er netop dem, der får flest børn, og selvom nogle familier
flytter ud af byen, bliver mange familier i dag boende, en
udvikling som de seneste års byudvikling har medvirket til.
Antallet af børnefamilier er steget med 35 % i løbet af de
sidste 15 år. Det svarer til, at der i dag bor 19.000 flere
børnefamilier i København.

HVOR KOMMER DE NYE
KØBENHAVNERE FRA?
Der er især to grunde til, byen vokser. Der bliver født flere
børn. Og der flytter flere folk til København fra andre lande.
Selvfølgelig flytter der også rigtig mange til København fra
resten af landet, men faktisk flytter lige så mange fra byen. I
alt flytter cirka 60.000 til – og fra – København hvert år. Det
er især unge mellem 20-29, der flytter til byen, mange for
at studere.

50%

af de nye københavnere kommer fordi, der fødes flere i
København, end der dør – dvs. et fødselsoverskud.

50%

af de nye københavnere kommer fordi, der flytter flere
til København fra udlandet, end der flytter herfra – dvs.
en nettoindvandring.
*Fordelingstallet er fra 2015 men i konstant forandring.

VERDENSBY
Indvandringen er en anden grund til, at København vokser.
Folk kommer hertil fra hele verden, og København er især
populær for unge udlændinge, der studerer. USA, Italien og
Tyskland er de tre lande, der bidrager mest til Københavns
vækst. Men udlændingene er også danskere, der vælger at
flytte tilbage til København efter at have boet i andre lande.
I løbet af de sidste 10 år er indvandringen fordoblet, og der er
i dag 65 % flere internationale københavnere, altså københavnere med udenlandsk statsborgerskab.

FOLK FLYTTER TIL – OG FRA

Nye københavnere kommer til, og mange flytter også igen.
For få år siden stod folk fra andre kommuner i Danmark for
30 % af befolkningsvæksten i København. Den fordeling har
ændret sig, fordi fraflytningen er steget.
I 2015 var der faktisk et lille minus på 211 personer, der
flyttede fra København til det øvrige Danmark. Men folk
flytter ikke langt væk. 75 % af de københavnere, der
flytter over kommunegrænsen, bliver
i hovedstadsområdet.

Hvert år udarbejder Københavns Kommune en befolkningsprognose for at se, hvordan byen udvikler sig.
Arket er lavet på baggrund af tal fra prognosen for 2016, der forløber over en periode på 15 år.

