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Befolkningsprognose 2021 - 2025 
 
Hvidovre Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen 
fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2025. I prognosen indgår 
forudsætninger som bl.a. demografi og kommunens boligbyggeprogram. 
Prognosen er udarbejdet i samarbejde med Cowi. 
 
Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 53.453 personer 
primo 2021 til 54.441 personer primo 2025. Dette svarer til en samlet stig-
ning i indbyggertallet på 988 personer eller 1,8%. På landsplan ventes i 
samme periode en stigning i indbyggertallet på 1,5%. 
 

 
 
I 2020 faldt befolkningstallet i Hvidovre med 76 personer. Dermed fik kom-
munen en lavere vækst end i 2019, hvor befolkningstallet voksede med 111 
personer. Frem til 2022 forventes en stigning i befolkningstallet på 303 per-
soner.  
 
Befolkningsudviklingen i 2020-2021 har været præget af et let faldende fød-
selstal. Der blev i 2020 født 2 færre børn end i 2019. Fra 1. januar og frem 
til slutningen af 2021 forventes en stigning i fødselstallet på 32 børn. 
 
Frem til 2023 viser befolkningsprognosen få ændringer sammenlignet med 
prognosen fra sidste år. I 2024 forventes nu en lidt lavere stigning i befolk-
ningstallet. Dette skyldes ændringer i den forventede boligudbygning sam-
menlignet med vurderingen i 2020. 
 
Årsagen til, at prognosen for befolkningstilvæksten påvirkes af den forven-
tede boligudbygning i kommunen er, at en høj aktivitet i boligudbygningen, 
alt andet lige, betyder en højere tilflytning til kommunen.  

NOTAT 
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Center for Økonomi og Personale 
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Boligudbygningsplan 2021-2025 
I samarbejde med Center for Plan og Miljø er der foretaget en vurdering af 
størrelsen, placeringen og omfanget af nybyggeriet i kommunen med for-
ventet indflytning i perioden 2021-25. 
 
Forventet ind-
flytningsår / 
periode 

Sted Antal 
boliger 

2021 Snedkerhaven 54 
 Strandmarksvej 125 
 
2022 Filmbyen 48 
 Parcelhuse 6 
 
2023 Hvidovrevej 178-80 135 
 Rækkehuse 15 
 Parallelvej 24 
 Hvidovrevej 80 45 
 
2024-27 AKF Projektet 200 
 Byvej og Brostykkevej 302 
 
2025 Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej 175 
 Gl. Byvej 2 22 
 Svend Aagesen Allé 70 
 
I alt i perioden 1.221 

 
Siden udarbejdelsen af den forrige prognose er der foretaget en nærmere 
vurdering af omfanget af nybyggeri i de kommende år – baseret på såvel 
de kendte og igangværende projekter som potentielle muligheder for ny-
byggeri i kommunen. Resultatet heraf er en prognose med et nybyggeri 
som er stort set som forventet sidste år i perioden 2021-25. Dog med min-
dre forskydninger mellem årene, da enkelte projekter er blevet udskudt. 
 
Boligudbygningsplanen er behæftet med usikkerhed, da især projekterne, 
som ligger nogle år ude i fremtiden er påvirkelige af konjunkturerne.  
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Småbørnsområdet 
 

 
 
 
0-årige 
Det forventede antal af 0-årige (fødte + nettotilflyttede) pr. 1. januar 2021 
var prognosticeret til 648. Det faktiske tal blev 602. Frem til ultimo 2021 for-
ventes antallet af 0-årige at stige med 32 til 634. Der forventes herefter et 
svagt stigende antal 0-årige frem mod 2025. 
 
0-2 årige 
På 0-2 års området forventes et fald på 20 børn i løbet af 2021. Fra 2022 
og frem forventes en stigning i antallet af 0-2 årige. Dette er en konsekvens 
af, at antallet af nyfødte har været faldende i perioden 2019-2021. Antallet 
er svagt stigende i perioden frem mod 2025. 
 
3-5 årige 
Antallet af 3-5 årige forventes at stige i løbet af 2021 med 39 børn. I perio-
den herefter og frem til 2024 forventes et fald i antallet af børn. Antallet af 
3-5 årige stiger ifølge prognosen igen fra 2024. 
 
6-9 årige 
Der forventes en stigning på 29 børn i aldersgruppen 6-9 årige i løbet af 
2021. I perioden fra 2022 forventes en jævn stigning i antallet. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte tabelmateriale, som viser befolkningsud-
viklingen fordelt på lokalområder, aldersgrupper og køn.  
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Fødselsbalancen 
I hele prognoseperioden forventes der at være et markant fødselsoverskud, 
ligesom der i alle de historiske år også har været fødselsoverskud. I 2011 
var fødselsoverskuddet neutralt, da der var ca. lige mange fødsler og døds-
fald. 

 
 
Flyttebalancen  
Hvidovre Kommune har fra 2011-2019 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere 
end fraflyttere) om end overskuddet har været beskedent i årene 2016-
2019. I 2020 var der et mindre flytte-underskud. I prognoseperioden forven-
tes der at være (et mindre) flytteoverskud i alle årene på nær 2022. Figuren 
nedenfor viser hhv. til- og fraflyttere samt flyttebalancen. 
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Mellemkommunale flytninger 
Mellemkommunale flytninger er baseret på årene 2018-2020. Flytteudveks-
lingen i Hvidovre Kommune i parameterperioden fremgår af nedenstående 
tabel. 
 
Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Hvidovre 
Kommune 
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Nettotilflytning i forhold til Hvidovre Kommune i 2020 
 
Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 
2020 
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Ind- og udvandring 
Nedenstående tabel viser fordelingen af tilflytninger fra udlandet siden 
2007. Bemærk, at flygtninge er del af tabellen, men i prognosesammen-
hæng modelleres selvstændigt. 
 
Tabellen nedenfor viser den historiske udvikling af til- og fraflytninger fra/til 
udlandet fordelt på områder for statsborgerskab 

 
Note: Flygtninge er baseret på personernes statsborgerskabskode. 
Lande hvor mindst 50% får opholdstilladelse på grund af asyl eller fami-
liesammenføring til flygtning er kategoriseret som flygtningelande. Alle 
personer der indvandrer med disse statsborgerskabskoder er kategorise-
ret som flygtninge.  
Note 2: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter samt korrektioner 
kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel 
og tallene i resten af rapporten. 
 
De udenlandske tilflyttere (undtagen flygtninge) ventes at følge historikken 
fra 2017-2020. Endeligt er det antaget, at der i prognoseperioden flytter ca. 
10 flygtninge til hvert år.  
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Tilflyttere til nye boliger 
I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i de 
historiske år, ligesom det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er 
medregnet.  
Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte 
husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte hus-
standsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver 
aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende profiler for tilflyt-
ningen til nye boliger i Hvidovre Kommune: 
 
Tilflytningsprofiler for parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ældreboliger, 
opholdssteder og seniorboliger
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Kommunernes befolkningsvækst i 2020  
Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i 2020 
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Tabellen nedenfor viser foruden Hvidovre Kommune de fem kommuner 
med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest rela-
tiv befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Hvid-
ovre Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring 
spænder fra -1,38 % til +1,91 %. 
 
Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2020 
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Delområdernes udvikling - Tabeller 
Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har for-
skellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeri-
ets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområ-
der.  
De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en 
række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltnings-
opgaver. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede 
tal, hvor indbyggertallet 2021 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort 
pr. 1. januar det pågældende år.  
Bemærk, at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optæl-
lingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kom-
muneniveau. Personer bosat på administrative adresser er bl.a. personer 
uden fast bopæl i CPR-registeret. Sammentællinger af indbyggertal på de 
enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen.  
Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indek-
serede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2021 og i prognoseperio-
den. 
 
Tabeller – befolkningsprognose 2021-2025 
 
Folketal primo 2021 (faktiske) og folketal primo 2022 - 2025 (forven-
tede) fordelt på aldersgrupper. 

 
 
Indekserede folketal primo 2021 (faktiske) og indekserede folketal 
primo 2022 - 2025 (2021 = indeks 100) fordelt på aldersgrupper. 
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Tabeller – befolkningsprognose fordelt på skoledistrikter 
 
Folketal primo 2021 (faktiske) og folketal primo 2022 - 2025 (forven-
tede) fordelt på skoledistrikter 

 
 
Indekserede folketal primo 2021 (faktiske) og indekserede folketal 
primo 2022 - 2037 (2021 = indeks 100) 

 
 
Tabeller – befolkningsprognose fordelt på sognedistrikter 
 
Folketal primo 2021 (faktiske) og folketal primo 2022 - 2025 (forven-
tede) fordelt på sogneområdet 

 
 
Indekserede folketal primo 2021 (faktiske) og indekserede folketal 
primo 2022 - 2037 (2021 = indeks 100) 
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