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Beskrivelse og levering 

Erhversstyrelsens StatHost omfatter følgene tabeller:    

 

o HBE1A: Folketal efter hovedstadskommune (bopæl), 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, alder, køn og familietype 

pr. 1. januar for årene 2008-2017.  

o HBE2A: Befolkningens gennemsnitsalder efter 

hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur (FP-17), 

stationsnærhed og køn pr. 1. januar for årene 2008-2017.  

o HB3A: Folketal (15-69 år) efter hovedstadskommune (bopæl), 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, højeste fuldførte 

uddannelse, alder og køn pr. 1. januar for årene 2008-2017.  

o HAP2A: Beskæftigede efter hovedstadskommune (arbejdssted), 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, alder og branche (DB07) 

pr. ultimo november for årene 2008-2015.  

o HAP4A: Beskæftigede efter hovedstadskommune (bopæl), 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, alder, køn og branche 

(DB07) pr. ultimo november for årene 2008-2015.  

o HP1A: Beskæftigedes gennemsnitlige pendlingsafstand efter 

hovedstadskommune(bopæl), hovedstruktur (FP-17) og 

stationsnærhed pr. ultimo november for årene 2008-2015.  

o HBYB1: Fuldførte antal boliger efter område, hovedstruktur (FP-

17), stationsnærhed, bygningsanvendelse og opførselsår pr. 1. 

januar for årene 2010-2017.  

o HBYE1: Fuldførte erhvervsetageareal efter område, 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, bygningsanvendelse og 

opførselsår pr. 1. januar for årene 2010-2017.  

 

 

Tabellerne tager afsæt i den geografiske områdeinddeling i Fingerplan 

2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. 

Der arbejdes med to niveauer - et 2 cifret og et 4 cifret. Fx findes 

niveauet/området N14 Grønne kiler, dette niveau/område er yderligere 

Opgavebeskrivelse / 

titel 



delt op i 2 underområder; N1401 Indre kiler og kystkiler samt N1402 

Ydre kiler.  

 

Hovedstrukturen indeholder følgende værdier: 
o Hovedstruktur i alt (N10 + N11 + N12 + N13 + N14 + N15 + N99)  

o N10 Indre storbyområde (håndfladen)  

- N1001 Indre storbyområde (håndfladen)  

o N11 Ydre storbyområde, byområde  

- N1101 Indre Amagerfinger, byområde  

- N1102 Indre Farumfinger, byområde  

- N1103 Indre Frederikssundfinger, byområde  

- N1104 Ydre Frederikssundfinger, byområde  

- N1105 Indre Helsingørfinger, byområde  

- N1106 Ydre Helsingørfinger, byområde  

- N1107 Indre Hillerødfinger, byområde  

- N1108 Ydre Hillerødfinger, byområde  

- N1109 Indre Køgefinger, byområde  

- N1110 Ydre Køgefinger, byområde  

- N1111 Indre Roskildefinger, byområde  

- N1112 Ydre Roskildefinger, byområde  

o N12 Ydre storbyområde, landområde  

- N1201 Indre Farumfinger, landområde  

- N1202 Indre Frederikssundfinger, landområde  

- N1203 Ydre Frederikssundfinger, landområde  

- N1204 Indre Roskildefinger, landområde  

- N1205 Ydre Roskildefinger, landområde  

- N1206 Ydre Helsingørfinger, landområde  

- N1207 Ydre Hillerødfinger, landområde  

- N1208 Ydre Køgefinger, landområde  

o N13 Det øvrige hovedstadsområde  

- N1301 Landområde  

- N1302 Sommerhusområde  

- N1303 KC Borup  

- N1304 KC Fredensborg  

- N1305 KC Frederiksværk  

- N1306 KC Gilleleje  

- N1307 KC Græsted  

- N1308 KC Helsinge  

- N1309 KC Hundested  

- N1310 KC Hårlev  

- N1311 KC Jyllinge  

- N1312 KC Jægerspris  

- N1313 KC Kirke Hvalsø  

- N1314 KC Kirke Hyllinge  

- N1315 KC Lejre  

- N1316 KC Skibby  

- N1317 KC Skævinge  

- N1318 KC Slangerup  

- N1319 KC St. Heddinge  

- N1320 KC Viby  

- N1321 Andre byområder end KC'er  

o N14 Grønne kiler  

- N1401 Indre kiler og kystkiler  

- N1402 Ydre kiler  



o N15 Lufthavnsområder  

- N1501 Kastrup Lufthavn  

- N1502 Roskilde Lufthavn  

o *N16 Grønne bykiler  

- *N1601 Grønne bykiler  

o *N17 Transportkorridor  

- *N1701 Transportkorridor  

o *N18 Kastrup lufthavn, restriktionsområde  

- *N1801 Kastrup lufthavn, restriktionsområde  

o *N19 Kastrup lufthavn, støjkonsekvensområde  

- *N1901 Støjkonsekvensområde 65-70 dB  

- *N1902 Støjkonsekvensområde 70-75 dB  

- *N1903 Støjkonsekvensområde > 75 dB  

o *N20 Roskilde lufthavn, restriktionsområde  

- *N2001 Roskilde lufthavn, restriktionsområde  

o *N21 Roskilde lufthavn, støjkonsekvensområde  

- *N2101 Støjkonsekvensområde 50-55 dB  

- *N2102 Støjkonsejvensområde 55-60 dB  

- *N2103 Støjkonsekvensområde >60 dB  

o N99 Ej placerbare adresser  

- N9999 Ej placerbare adresser 

 

Værdisættet på stationsnærhed indeholder kategorierne:  

o 0-600 – Knudepunktstationer  

o 0-600 – Øvrige stationer  

o 600-1000 – Knudepunktstationer (indre storbyområde)  

o 600-1000 – Øvrige stationer (indre storbyområde) 

o 600-1200 – Knudepunktstationer (ydre storbyområde) 

o 600-1200 – Øvrige stationer (ydre storbyområde) 

o Over 1200 meter  

o Ej placerbare adresser  

o Diskretioneret 

 
Køn indeholder følgende:  

o Mænd  

o Kvinder  

o Diskretioneret  

 

Alder indeholder følgende (dog er værdisættet lidt anderledes for HBE3A, 

se nedenfor):  

o 15 år  

o 16-19 år  

o 20-24 år  

o 25-29 år  

o 30-34 år  

o 35-39 år  

o 40-44 år  

o 45-49 år  

o 50-54 år  

o 55-59 år  

o 60-64 år  

o 65-66 år  

o 67+ år  

o Diskretioneret  



Alder i HBE3A indeholder følgende  

o 15-19 år  

o 20-24 år  

o 25-29 år  

o 30-34 år  

o 35-39 år  

o 40-44 år  

o 45-49 år  

o 50-54 år  

o 55-59 år  

o 60-64 år  

o 65-69 år  

o Diskretioneret  

 

Familietype indeholder følgende:  

o Ægtepar  

o Registreret partnerskab  

o Samlevende par  

o Samboende par  

o Enlig (herunder også ikke hjemmeboende børn)  

o Diskretioneret  

 

 

Kun relevant for tabel HBE3A omfatter værdisættet for højst fuldførte 

uddannelse følgende:  

o 10 Grundskole  

o 20 Gymnasiale uddannelser  

o 30 Erhvervsfaglige uddannelser  

o 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb  

o 40 Korte videregående uddannelser, KVU  

o 50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU  

o 60 Bacheloruddannelser, BACH  

o 70 Lange videregående uddannelser, LVU  

o 80 Ph.d. og forskeruddannelser  

o 90 Uoplyst mv.  

o Diskretioneret 

 

Der kan læses mere om højst fuldførte uddannelse samt hvilke 

uddannelser, der hører under hvilke kategorier her:  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disced-15--

hovedomraade--fuldfoerte-uddannelser  

og 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/hoe

jest-fuldfoert-uddannelse  

 
Branche indeholder følgende:  

o Landbrug, skovbrug og fiskeri  

o Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed  

o Bygge og anlæg  

o Handel og transport mv.  

o Information og kommunikation  

o Finansiering og forsikring  

o Ejendomshandel og udlejning 

o Erhvervsservice  



o Offentlig administration, undervisning og sundhed  

o Kultur, fritid og anden service  

o Uoplyst aktivitet  

o Diskretioneret  

 

Enhedsanvendelse indeholder følgende:  

o Parcel/Stuehuse  

o Række-, kæde- og dobbelthuse  

o Etageboliger  

o Kollegier  

o Døgninstitutioner  

o Fritidshuse  

o Andet  

 

Beboertype indeholder følgende:  

o Boliger med CPR tilmeldte personer (beboede boliger)  

o Boliger uden CPR tilmeldte personer (ubeboede boliger)  

o Fritidshuse uden CPR tilmeldte personer (ubeboede fritidshuse)  

 
Opførelsesår indeholder følgende:  

o Før 1997  

o 1997-2000  

o 2001-2004  

o 2005-2008  

o 2009-2012  

o Efter 2012  
o Uoplyst  

Datagrundlag 

Befolkningsregisteret pr. 1. jan. 2008-2018. 

Referencetid    Version  

31DEC2007:00:00:00   2  

31DEC2008:00:00:00   2  

31DEC2009:00:00:00   2  

31DEC2010:00:00:00   2  

31DEC2011:00:00:00   2  

31DEC2012:00:00:00   2  

31DEC2013:00:00:00   2  

31DEC2014:00:00:00   3  

31DEC2015:00:00:00   3  

31DEC2016:00:00:00   1  

31DEC2017:00:00:00                              1 

 

Højst fuldførte uddannelse pr. 1. jan. 2008-2017. 

Referencetid    Version 

31DEC2007:00:00:00   4  

31DEC2008:00:00:00   4  

31DEC2009:00:00:00   3  

31DEC2010:00:00:00   3  

31DEC2011:00:00:00   3  

31DEC2012:00:00:00   3  

Anvendte registre 



31DEC2013:00:00:00   3  

31DEC2014:00:00:00   3  

31DEC2015:00:00:00   3  

31DEC2016:00:00:00   2 

31DEC2017:00:00:00                              1 

 

Den registerbaseret arbejdsstyrke (RAS) pr. ultimo november 2008-2016. 

Referencetid    Version   

28NOV2008:00:00:00   1  

30NOV2009:00:00:00   1  

30NOV2010:00:00:00   1  

30NOV2011:00:00:00   1  

30NOV2012:00:00:00   1  

29NOV2013:00:00:00   1  

28NOV2014:00:00:00   1  

30NOV2015:00:00:00   2 

30NOV2016:00:00:00                             2 

 

 

 

BBR pr. 1. jan. 2010-2017. 
Referencetid   Version  

31DEC2009:00:00:00   2    

31DEC2010:00:00:00   2    

31DEC2011:00:00:00   2    

31DEC2012:00:00:00   2    

31DEC2013:00:00:00   2    

31DEC2014:00:00:00   2   

31DEC2015:00:00:00   2   

31DEC2016:00:00:00   2  

31DEC2017:00:00:00          1  

 

 

Befolkningstabellerne (HBE1A, HBE2A og HBE3A): 

Data er afgrænset til personer med bopæl i én af de 34 kommuner som 

dækkes af Fingerplanen.  

Bopælsadressen samt informationer ang. køn, alder og familietype findes 

i befolkningsregisteret. Når adresserne er fundet findes information ang. 

adressernes beliggenhed i form af x og y koordinater. Ved brug af x og y 

koordinaterne placeres adresserne i de indsendte fingerplanensområder 

samt i stationsnærhedsområderne. Er det ikke muligt at tilkoble et x og y 

koordinat til adresse, placeres adressen i kategorien ”Ej placerbare 

adresser”.  

 

I tabel HBE1A opgøres antal personer efter hovedstadskommune 

(bopæl), hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, alder, køn og 

familietype.  

 

I tabel HBE2A opgøres gennemsnitsalderen efter hovedstadskommune 

(bopæl), hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed og køn.  

 

I tabel HBE3A tilkobles yderligere information ang. personernes højeste 

fuldførte uddannelse via registeret af samme navn. Der opgøres antal 

Dataafgrænsning 

Og datakonstruktion  



personer efter hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur (FP-17), 

stationsnærhed, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn. 

OBS: Denne tabel indeholder kun personer i alderen 15-69 år.   

 

Der kan læses mere om befolkningsregisteret her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/bef

olkningen 

 

 

RAS tabellerne (HAP4A og HP1A): 

Data er afgrænset til beskæftigede personer med bopæl i én af de 34 

kommuner som dækkes af fingerplanen.  

Bopælsadressen samt informationer ang. køn, alder, branche og 

pendlingsafstand findes i RAS. Når adresserne er fundet findes 

information ang. adressernes beliggenhed i form af x og y koordinater. 

Ved brug af x og y koordinaterne placeres adresserne i de indsendte 

fingerplanensområder samt i stationsnærhedsområderne. Er det ikke 

muligt at tilkoble et x og y koordinat til adresse, placeres adressen i 

kategorien ”Ej placerbare adresser”.  

 

I tabel HAP4A opgøres antal beskæftigede personer efter 

hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, 

alder, køn og branche (DB07).  

 

I tabel HP1A opgøres den gennemsnitlige pendlingsafstand for de 

beskæftigede personer efter hovedstadskommune(bopæl), hovedstruktur 

(FP-17) og stationsnærhed.  

OBS: Ligesom i statistikbanken opgøres pendlingsafstand kun for 

personer som pendler. 

 

Der kan læses mere om den registerbaseret arbejdsstyrke her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/regi

sterbaseret-arbejdsstyrkestatistik  

 

 

RAS tabellen (HAP2A): 

Data er afgrænset til beskæftigede personer med arbejdssted i én af de 34 

kommuner som dækkes af fingerplanen.  

Arbejdsstedsadressen samt informationer ang. alder og branche findes i 

RAS. Når adresserne er fundet findes information ang. adressernes 

beliggenhed i form af x og y koordinater. Ved brug af x og y 

koordinaterne placeres adresserne i de indsendte fingerplanensområder 

samt i stationsnærhedsområderne. Er det ikke muligt at tilkoble et x og y 

koordinat til adresse, placeres adressen i kategorien ”Ej placerbare 

adresser”.  

 

I tabel HAP2A opgøres antal beskæftigede personer efter 

hovedstadskommune (arbejdssted), hovedstruktur (FP-17), 

stationsnærhed, alder og branche (DB07).  

 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/befolkningen
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/befolkningen
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik


Der kan læses mere om den registerbaseret arbejdsstyrke her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/regi

sterbaseret-arbejdsstyrkestatistik  

 

 

BBR tabellerne (HBYB1 og HBYE1): 

Data afgrænses til boliger som er en del af boligtællingen (BOL101 i 

statistikbanken). Der tilkobles information ang. adresse, 

bygningsanvendelse, bygningens opførelse år samt dets erhvervsareal.  

For hver adresse tilkobles information ang. adressernes beliggenhed i 

form af x og y koordinater. Ved brug af x og y koordinaterne placeres 

adresserne i de indsendte fingerplanensområder samt i 

stationsnærhedsområderne. Er det ikke muligt at tilkoble et x og y 

koordinat til adresse, placeres adressen i kategorien ”Ej placerbare 

adresser”.  

 

Tabel HBYB1 indeholder alle boliger, som er en del af boligtællingen 

(BOL101 i statistikbanken). Der opgøres antal boliger efter kommune, 

hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, beboertype, enhedsanvendelse og 

opførelseår.  

 

Der kan læses mere om boligopgørelsen her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/boli

gopgoerelsen  

 

Tabel HBYE1 indeholder alle erhvervsenheder. Dvs. alle enheder med 

anvendelseskoder 210-390. Der opgøres samlet erhvervsarealet efter 

kommune, hovedstruktur (FP-17), stationsnærhed, enhedsanvendelse og 

Opførelsesår.  

 

OBS: I HBYE1 ses et databrud mellem 2017 og 2018. Dette skyldes at 

man har før i tiden ikke været forpligtet til at indberette enheder, når der 

var tale om erhvervsejendomme. Dette er blevet ændret, hvorfor SKAT 

fra 2017 har været i gang med at indhente oplysninger om alle enheder i 

erhvervsejendomme. Det betyder at man pludselig får registeret mange 

flere erhvervs kvadratmeter end tidligere. 

Datakontrol og kommentarer  

I det omfang det har været muligt er data blevet sammenholdt med 

offentliggjort statistik.   

 

OBS: Nedenfor stående gælder ikke for Københavns kommune, da de 

indsendte geografier ikke dækker alle adresser i københavnskommune. 

  

Totalen på hovedstruktur for kommunerne i HBE1A og HB2A kan, hvis 

der ikke er nogle personer i kategorien ”N88 Diskretioneret”, 

sammenholdes med www.statistikbanken.dk\FOLK1A  

 

Totalen på hovedstruktur for kommunerne i HAP4A kan, hvis der ikke er 

nogle personer i kategorien ”N88 Diskretioneret”, sammenholdes med 

www.statistikbanken.dk\RAS302  

 

Datakontrol 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/boligopgoerelsen
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/boligopgoerelsen
http://www.statistikbanken.dk/FOLK1A
http://www.statistikbanken.dk/RAS302


Totalen på hovedstruktur for kommunerne i HAP2A kan, hvis der ikke er 

nogle personer i kategorien ”N88 Diskretioneret”, sammenholdes med 

www.statistikbanken.dk\RAS301   

 

Totalen på hovedstruktur for kommunerne i HP1A kan, hvis der ikke er 

nogle personer i kategorien ”N88 Diskretioneret”, sammenholdes med 

www.statistikbanken.dk\AFSTB4 

 

Totalen på hovedstruktur for kommunerne samt fordelingen på 

beboertype og enhedsanvendelse i HBYB1 kan sammenholdes med 

www.statistikbanken.dk\BOL101 

 

 

Der forekommer ikke databrud i leverede data. 

 

Diskretion forekommer hvis der er for få personer i et kryds af variable i 

en tabel.  

Hvis der er under 3 personer i et kryds af N-1 variable af i alt N variable 

diskretioneres data. Diskretioneringen sker ved at kategorien med for få 

person sammenslås med kategorien med næste færres personer, hvilket 

fortsætter indtil der er nok personer i kategorien ”Diskretioneret” og det 

ikke længere er muligt at regner baglæns.  

Krydset mellem kommune, hovedstruktur og stationsnærhed anses dog 

som en samlet variabel, da disse alle udelukkende indeholder information 

ang. personernes/boligernes placering. 

Kontaktoplysninger og generel information  

I DST Consulting afvikles særkørsler på baggrund af officiel statistik. 

Herudover udbydes en lang række varierede standardprodukter. I 

Betalingsdatabanken www.dst.dk/bdb er der let adgang til data døgnet 

rundt. Find mere information om produkter og ydelser på 

http://www.dst.dk/da/tilsalg eller kontakt en konsulent på e-mail 

Consulting@dst.dk eller på tlf.: 39 17 35 44. 

  

Statistikbanken ® www.statistikbanken.dk indeholder officiel statistik, 

som beskriver samfundsmæssige forhold i Danmark.  

Danmarks Statistiks produktion dækker over mere end 220 statistikker, 

som er grupperet i 12 emner. Statistikkerne er bl.a. beskrevet i 

kvalitetsdeklarationer og statistikprogrammet. Find mere information på 

www.dst.dk/da/kvalitetsdeklarationer og i statistikprogrammet 

http://www.dst.dk/pubomtale/19014. 

 

Databrud 

Diskretion 

Om særkørsler og 

standardprodukter 

Om officiel 

statistik 

http://www.statistikbanken.dk/RAS301
http://www.statistikbanken.dk/AFSTB4
http://www.statistikbanken.dk/BOL101
http://www.dst.dk/bdb
http://www.dst.dk/da/tilsalg
mailto:kundecenter@dst.dk
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.dst.dk/da/kvalitetsdeklarationer
http://www.dst.dk/pubomtale/19014

