



Træd varsomt med byudviklingen, København!

Hans Skifter Andersen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Som det fremgik af et TV indslag i starten af januar har København store planer for udbygning med byggeri af tusindvis af boliger. Der er en stærk optimisme i kommunen. Befolkningstilvæksten i 2011 var på 14.000 personer og befolkningsprognoser fra 2011 og frem forudsiger en befolkningstilvækst på 8 til 10 tusinde personer pr år i hvert fald frem til 2020 og derefter kun en lidt faldende vækst. 

Problemet med befolkningsprognoserne er imidlertid, at de ikke kan tage højde for udviklingen i de økonomiske konjunkturer, som har en særlig stor betydning for Københavns Kommune. 

København har i mange år haft sit helt særlige demografiske system. København er en uddannelses by og tusindvis af unge flytter til kommunen hvert år for at påbegynde uddannelse. De unge er den allervæsentligste gruppe af tilflyttere. Men samtidig har kommunen, især tidligere, ikke været et attraktivt bosted for familier med børn. Derfor er mange af de unge flyttet ud af kommunen igen, når de har etableret familie og fået børn. Københavns befolkningsudvikling har været styret af en meget følsom balance mellem stor tilflytning og stor fraflytning. Og især fraflytningen er meget konjunkturfølsom. Den afhænger nemlig meget af, i hvor høj grad de unge familier satser på at købe parcelhuse i forstæderne og i oplandet til København. Dette opland gik under højkonjunkturen helt ned til Sydsjælland og Falster. De højeste boligvækstrater i Danmark fandt man i Midtsjælland.
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Figur. Udviklingen 1979 - 2011 i Københavns befolkningstilvækst, nettotilflytning fra Danmark og fødselsoverskud.

I figuren er vist udviklingen siden 1979 i Københavns Kommunes befolkningstilvækst og to af de faktorer, der har afgørende betydning for denne, nemlig nettotilflytningen i forhold til det øvrige land, fødselsoverskuddet. En tredje faktor, som ikke er vist er ind- og udvandring i forhold til udlandet. Nettotilflytningen udviser et meget tydeligt konjunkturafhængigt mønster. Under højkonjunkturer er der en negativ nettotilflytning, under lavkonjunkturer en positiv. Før den finansielle krise satte ind i 2007 var der således en negativ nettotilflytning, men dette ændrede sig drastisk efter 2007. Den tidligere strøm af unge familier ud af byen er gået i stå. De forbliver nu i højere grad i København – i hvert fald indtil videre. Fødselsoverskuddet er steget jævnt over tid og bidrager nu med ca. en tredjedel til væksten. Det skyldes bl.a. at antallet af ældre, og dermed antallet af dødsfald, er reduceret væsentligt.

Det virker som om, at befolkningsprognoserne forudsætter at den økonomiske krise fortsætter i det uendelige. Det gør den måske også, men hvad nu hvis den afløses af en ny højkonjunktur, eller hvis blot boligmarkedet vender? At dømme efter de historiske data vil det starte en ny strøm af unge familier ud af byen og dermed et fald - og måske et underskud - i nettotilflytningen i forhold til resten af Danmark. Vandringsoverskuddet er det svært at forudsige, men erfaringerne tyder på at det også er lidt konjunkturafhængigt. Fødselsoverskuddet ser ud til at være stabilt, men der er jo tale om børn.

Så er der nogen der mener, at befolkningens præferencer har ændret sig. Det antages, at folk i dag i meget højere grad ønsker at leve det trendy, pulserende byliv og at bo centralt i byerne. Vil Københavns mange attraktive boliger ved havnen kunne udkonkurrere forstædernes og landområdernes parcelhuse? I 2008 gennemførte vi en undersøgelse*) af befolkningens boligpræferencer, som vi kunne sammenligne med en tilsvarende undersøgelse fra 2001. Undersøgelsen viste, at 80 procent af befolkningen over 15 år ønskede at bo i enfamiliehus eller rækkehus, og det var kun en enkelt procent mindre end i 2001. Det er især familier med børn som vil have egen bolig (90 pct.), men præferencen er også tårnhøj blandt unge par uden børn under 30 år (82 pct.). 

Den gode nyhed for København er, at andelen, der ønsker at bo i centrum eller brokvarter af de store byer er vokset fra 17 til 24 procent i 2001 til 2008. Men den dårlige er, at der er færre der vil bo i centrum og brokvarterer end der rent faktisk bor der (24 mod 27 pct.). Det er først og fremmest landområder og landsbyer, der trækker, idet 26 pct. gerne vil bo der, mens det kun er 22 pct., der bor der i dag. Det er især de unge par uden børn, som gerne vil forlade storbyen. 43 pct. bor der, men kun 24 pct. ønsker at forblive. Det er ikke kun parcelhusene, der trækker børnefamilierne ud af byen, men også at deres præferencer for at bo tæt på byens pulserende liv falder drastisk med børnenes ankomst. Ser man på de ældre, det såkaldte ’grå guld’, så er der faktisk flere der fraflytter København, end der flytter til.

Det er svært at spå om fremtiden, men meget tyder på at prognoserne for København i nogen grad overvurderer den mulige befolkningsudvikling. Hvis vi får en ny højkonjunktur og boligmarkedet vender kan det gå helt galt. Det er store investeringer, som er ved blive gjort i København på baggrund af prognoserne. Der er god grund til ikke at sætte tempoet for højt op.

*) Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen (2009) Befolkningens boligønsker. Center for Bolig og Velfærd, Realdania Forskning (findes på http://boligforskning.dk/)

