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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 
Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Greater Stavanger 
Economic Development i samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for 
beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. 
Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, 
egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke 
oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, 
men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. 
Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser 
forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom 
Samfunnsøkonomisk analyse AS og Greater Stavanger Economic Development.

2 



 Rapport 10-2014   Boligbehov og potensialet for boligbygging 

Forord 
I denne rapporten analyseres boligbehovet og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen. 
Det er kommunene i Rogaland som er deltakere i det interkommunale næringssamarbeidet 
gjennom Greater Stavanger Economic Development som inngår i analysen. Rapporten er skrevet 
på oppdrag fra Greater Stavanger. 

Denne analysen er del av et større oppdrag, der det også skulle utarbeides en ny 
næringsarealstrategi for regionen. Den analysen er gjort av Cowi og dokumenteres i en annen 
rapport. Rapportene må imidlertid ses i sammenheng, men i hovedsak slik at 
næringsarealstrategien bygger på den økonomiske vurderingen og boligbehovsframskrivingene 
som vi gjør her. 

Vi ønsker å takke Bernt Sverre Mehammer i Cowi som har vært prosjektleder for det samlede 
oppdraget fra Greater Stavanger. Videre må vi også rette en stor takk til Greater Stavanger og 
spesielt mulighetsutvikler Ola Saua Førland der. Vi er også takknemlige for innspillene som har 
kommet underveis og på møter med representanter for alle deltakerkommunene. Til slutt må det 
rettes en spesiell stor takk til kontaktpersonene i kommunene som har bidratt eksplisitt til å gjøre 
oss i stand til å beregne potensialet for boligbygging i hver enkelt kommune fram til 2040. 

19. mars 2014 

Roger Bjørnstad 
Prosjektleder 
Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 
Befolkningsveksten i kommunene i Rogaland som inngår i det vi omtaler som Stavangerregionen, 
og som deltar i det interkommunale næringssamarbeidet gjennom Greater Stavanger, har vært 
svært høy gjennom en årrekke. Dette har skapt en sterkt økende boligetterspørsel. Boligbyggingen 
har ikke holdt tritt. Boligprisene har steget mye, noe som skaper utfordringer for deler av 
befolkningen og gjør økonomien i regionen sårbar.  

I denne rapporten tar vi sikte på å øke kunnskapsgrunnlaget i den kommunale boligpolitikken. 
Først beregner vi dagens boligbehov i Stavangerregionen. Deretter bruker vi egne 
befolkningsframskrivinger til å beregne det ytterligere boligbehovet fram til 2040. Vi deler også 
Stavangerregionen i mindre regioner. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er 
gruppert i en region vi kaller Nord-Jæren. Time, Klepp og Gjesdal utgjør kommunene på Sør-Jæren. 
Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand ligger i Fastland Ryfylke. Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy er 
Ryfylkeøyene. 

Konjunktursvingninger i boligprisene og endrete prisforskjeller mellom regioner påvirker 
befolkningens boligetterspørsel – selv om boligbehovet underliggende sett ikke er endret. 
Hensikten med våre framskrivinger har vært å tallfeste utviklingen i det underliggende 
boligbehovet, og ikke den realiserte boligetterspørselen. Det innebærer at framskrivingene 
forutsetter at de markedsforholdene som dagens markedspriser gjenspeiler, også vil gjelde i 
framskrivingsperioden. Med dette legges det til grunn at markedsprisene utvikler seg i tråd med 
husholdningenes inntekter og at vi ser bort fra konjunkturelle endringer i rentenivået og annet. 
Det innebærer også at boligbyggingen følger boligetterspørselen i alle regioner. Ellers oppstår 
regionale markedsubalanser.  

Forutsetningene reflekterer ikke at vi tror på uendret arealpolitikk eller endringer i andre 
boligpolitiske virkemidler, for eksempel for å begrense eller øke tilflyttingen. Selv om 
framskrivingene forutsetter at boligbyggingen følger 
boligbehovet, er det altså ikke en prognose på realisert 
boligbygging. Framskrivningene er et anslag på hvilken 
boligbygging som må til for at boligprisene ikke skal 
utvikle seg annerledes enn i andre regioner.  

Vi anslår at befolkningsveksten i Rogaland og i 
Stavangerregionen blir klart høyere enn i 
mellomalternativet i Statistisk sentralbyrå (SSB) sine framskrivinger. Bakgrunnen for dette er at 
mens SSB ikke tar hensyn til regional økonomi i sine langsiktige framskrivinger, legger vi til grunn 
at petroleumsvirksomheten i regionen vil fortsette å vokse i mange år til. I tillegg vil det i likhet 
med i landet for øvrig bli behov for flere sysselsatte innen offentlig sektor som følge av aldringen 
i befolkningen. Også den private tjenestesektoren vil vokse. 

«Framskrivingene for boligbehovet er ikke en 
prognose på realisert boligbygging. 
Framskrivningene er et anslag på hvilken 
boligbygging som må til for at boligprisene ikke 
skal utvikle seg annerledes enn i andre regioner.» 
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Riktignok vil petroleumsinvesteringene begynne å avta før 2020, men vedlikeholds-, drifts- og 
baseoppgaver vil trolig fortsette å øke til etter 2030. Det er innenfor disse aktivitetene 
hovedtyngden av næringslivet i Stavangerregionen ligger. Våre befolkningsframskrivinger knytter 
nettoinnvandringen til regionen med den samlede sysselsettingsveksten. Dermed bidrar de gode 
økonomiske framtidsutsiktene til å øke befolkningen mye i årene framover.  

Vi har også kartlagt potensialet for boligbygging fram til 2040 i alle kommunene i 
Stavangerregionen. Kartleggingen er i all hovedsak basert på tilsendt informasjon fra kommunene, 
men vi har også benyttet oss av statistikken ECON Nye boliger som Samfunnsøkonomisk analyse 
gir ut for å kartlegge boligprosjekter som ligger ute for salg i dag. Potensialet for boligbygging er 
sammenholdt med boligbehovet innenfor de fire regionene av Stavangerregionen. Figuren viser 
resultatet for Nord-Jæren. 

Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging i Nord-Jæren 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 

Regionene Nord-Jæren og Sør-Jæren har planlagt mange boligområder framover. Dersom vi 
sammenligner forventet boligbehov og potensialet for boligbygging, og tar utgangspunkt i dagens 
høye boligpriser, finner vi at begge regionene ser ut til å kunne møte økningen i boligbehovet.  

Den sterke økningen i boligprisene de siste årene har imidlertid redusert etterspørselen etter 
boliger. Med lavere boligpriser ville boligbehovet vært større. Vi har beregnet at det måtte ha vært 
bygget nesten 26.000 flere boliger på Nord-Jæren for at boligprisene skulle ha fulgt befolkningens 
inntektsutvikling siden 2003. For å ha oppnådd en boligprisvekst som i Oslo, Kristiansand, Bergen 
og Trondheim, måtte det vært bygget 14.000 flere boliger. Dette boligbehovet kommer i tillegg til 
økningen framover. En slik boligbygging er det ikke potensiale for uten at det åpnes nye områder 
for boligbygging. 

Analysen vår for Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene viser at det er god tilgang på boligområder på 
kort sikt. Etter 2020 trengs det ifølge våre framskrivinger nye boligområder. I tillegg kommer 
dagens underdekning.  

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039
Flerfamiliehush. yngste 0-17) Flerfamiliehush. u/barn (0-17)
Enfamiliehushold. m/voksne barn (yngste 18+) Mor/far m/barn (yngste 0-17)
Par m/barn (yngste 0-17) Par u/hjemmeværende barn
Aleneboende Boligmengde

7 



 Rapport 10-2014 Boligbehov og potensialet for boligbygging 

1. Innledning
Befolkningen i Stavangerregionen har vokst mye siden 2006. Veksten har ligget stabilt på 8000 
personer årlig. Det er en vekst på om lag 2 prosent årlig, godt over landsgjennomsnittet på rundt 
1,3 prosent. Som vi ser av Figur 1 har Rogaland stått for omtrent 13 prosent av den samlete 
befolkningsveksten i Norge denne perioden. Kommunene som omfattes av det kommunale 
næringssamarbeidet gjennom det interkommunale selskapet Greater Stavanger Economic 
Development har hatt en enda sterke befolkningsvekst enn kommunene ellers i Rogaland. Ved 
inngangen til 3. kvartal 2013 utgjorde folketallet i disse kommunene 68,3 prosent av Rogalands 
befolkning. Ti år tidligere utgjorde de 66,8 prosent.  

Figur 1: Befolkningsveksten i Rogaland 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Det er ikke tvil om at den sterke økonomiske utviklingen i regionen tiltrekker seg nye innbyggere, 
ikke minst fra andre EØS-land som er på jakt etter arbeid. Det er således en klar sammenheng 
mellom den økonomiske aktiviteten og sysselsettingsveksten. Det er særlig petroleumsnæringen 
som har bidratt til sterk økonomisk vekst i Stavangerregionen. IRIS (2013) anslår at over 22 prosent 
av den samlete sysselsettingen i Rogaland er i petroleumsrelatert virksomhet. Målt som andel av 
sysselsettingen i privat sektor, er nesten 30 prosent ansatt i virksomheter som hovedsakelig 
leverer til petroleumsvirksomheten. Med nye funn og høy oljepris har næringen ytterligere 
vekstpotensiale og befolkningen er forventet å øke ytterligere i årene framover. 

Den høye befolkningsveksten skaper et behov for nye boliger, infrastrukturinvesteringer og mer 
kommunale tjenester. Økt etterspørsel etter boliger legger press på boligmarkedet i regionen og 
det er viktig at lokale myndigheter legger til rette for at boligbyggingen kan møte denne 
etterspørselen. Planleggingen og byggingen tar imidlertid lang tid. Den økte etterspørselen kan få 
uønskete effekter gjennom fare for prisbobler i boligmarkedet, framveksten av «bylommer» med 
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opphoping av enkelte sosioøkonomiske grupper og ukontrollert bosettingsvekst i enkelte områder 
uten tilhørende infrastruktur. Figur 2 viser at Rogaland har hatt den desidert høyeste 
boligprisveksten i Norge de siste årene. 

Figur 2: Prosent boligprisvekst fra 2006 til 2012 

Kilde: EFF og Samfunnsøkonomisk analyse 

For å tilrettelegge for boligbygging på en god måte, må kommunene har gode framskrivinger for 
boligbehovet og et godt planleggingsverktøy for å vurdere hvor og når boligbyggingen skal finne 
sted. Det å kjenne til folks preferanser når de velger bosted og boligtype, kan gi myndighetene 
innsikt og mulighet til å tilby boliger der det er ønskelig å fortette og i tråd med boligpolitiske mål. 
Attraktive boligområder skapes ikke bare gjennom arealpolitikken i kommunene, men også 
gjennom kulturtilbud, handelssentre, trafikkårer, park- og naturområder, kommunale tjenester, 
etc. På den måten kan myndighetene tilpasse bosettingen i sine større planer om for eksempel 
samferdselspolitikken, integreringspolitikken, familiepolitikken, etc. 

I tillegg er boligmarkedene regionale, og ikke kommunale. Siden det særlig er utviklingen i antall 
arbeidsplasser som skaper endringer i boligbehovet, er det pendlermulighetene som skaper 
boligregionene. Da er transportinfrastrukturen til arbeidsplassene også med på å bestemme 
boligbehovet i hver enkelt kommune. Derfor er det nødvendig for en kommune som skal vurdere 
sitt boligbehov å ha oversikt over de nærliggende kommunenes boligbehov og boligbygging. Det 
bør altså være regionale boligplanleggingsverktøy tilgjengelige for kommunene.  
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Denne rapporten har som målsetning å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for boligpolitikken for 
kommunene i Stavangerregionen. I kapittel 4 presenterer vi befolkningsframskrivinger for 
kommunene. Framskrivingene er basert på en egenutviklet befolkningsmodell som knytter 
befolkningsveksten til sysselsettingsveksten. En gjennomgang av utsiktene for den økonomiske 
utviklingen i regionen, og særlig tidshorisonten for den norske oljealderen, har dannet grunnlag 
for framskrivinger for sysselsettings- og befolkningsvekst til 2040. Næringsgrunnlaget i 
Stavangerregionen gjennomgås i kapittel 3. 

Befolkningsframskrivingene er gitt for ettårig aldersgrupper og kjønn. Denne informasjonen har vi 
i kapittel 5 brukt til å lage framskrivinger for boligbehovet etter husholdningstyper. I dette arbeidet 
har vi benyttet Cowis planleggingsmodell for kommunene som kalles KOMPAS. Boligbehovet 
presenteres for fire mindre regioner innen det vi kaller Stavangerregionen.. Kommunene 
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er gruppert i en region vi kaller Nord-Jæren. Time, Klepp 
og Gjesdal utgjør kommunene på Sør-Jæren. Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand ligger i 
Fastland Ryfylke. Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy er Ryfylkeøyene. 

Vi har videre jobbet tett med disse kommune for å kartlegge deres boligbyggepotensiale. 
Kartleggingen har munnet ut i et planleggingsverktøy som detaljert viser hvilke områder som 
enten er eller kan bli avsatt til boligbygging i kommuneplanene, og hvor mange boliger det der er 
rom for i disse områdene fram til 2040. Planleggingsverktøyet inneholder også anslagene for 
boligbehovet. Boligbehovet og potensialet for boligbygging i regionene blir dermed sammenholdt. 
Boligbyggepotensialet i regionene er presentert i kapittel 6 og planleggingsverktøyet er nærmere 
gjennomgått i et eget vedlegg. 
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2. Boligbehovet i Stavangerregionen nå
Når vi framskriver boligbehovet senere i denne rapporten, sammenlikner vi framtidens boligbehov 
med dagens. Mange vil mene at heller ikke dagens boligbehov er dekket. I så fall må man tolke 
framskrivingene som det ekstra boligbehovet som oppstår. Først i denne rapporten skal vi derfor 
forsøke å kaste lys over hva dagens boligbehov er.  

Boligbehovet er imidlertid ikke i seg selv noe en kan observere. På én måte kan man si at 
boligmarkedet alltid løser et underdekket boligbehov. Dersom boligetterspørselen er høyere enn 
antall boliger som finnes i en region, vil prisene øke eller folk flytte ut. Da reduseres etterspørselen. 
Dette fortsetter til det ikke lenger er et udekket boligbehov.  

Mange vil imidlertid mene at et underdekket boligbehov er det antall boliger som skal til for å 
hindre sterk boligprisvekst eller at innbyggerne flytter til andre regioner. Sterk boligprisvekst har 
flere uheldige konsekvenser. Svake grupper kommer seg ikke inn i boligmarkedet, arbeidstakere 
med nøkkelkvalifikasjoner for næringslivet og offentlig sektor ønsker ikke å flytte til regionen på 
grunn av høye bokostnader og presset på kommunenes sosiale utgifter øker når vanskeligstilte må 
ha hjelp til å dekke bokostnadene.  

For å stagge boligprisveksten kunne kommunene ha ført en mer aktiv boligbyggingspolitikk. Flere 
nye boliger til lave tomte- og byggekostnader kunne redusert etterspørselsoverskuddet i 
boligmarkedet.  

Dersom kommunene i Stavangerregionen framover ønsker å forsterke innsatsen mot de høye 
boligprisene, og bidra til å redusere boligprisveksten gjennom økt boligbygging, må de ha et bilde 
på hva det underliggende boligbehovet er nå. I dette kapittelet ønsker vi å beregne dette 
boligbehovet. 

Hvordan beregne boligbehovet nå? 
Boligbehovet kan altså ikke observeres, det må beregnes. Vi har valgt en metode der dagens 
situasjon på boligmarkedet sammenliknes med en situasjon da det ikke ble oppfattet å være en 
underdekning i boligbehovet. Ved å studere utviklingen siden da, kan vi tallfeste boligmangelen. 

Som vi ser av Figur 3 tok boligprisveksten i Rogaland til å øke kraftig i 2004. Årsaken var trolig 
knyttet til rentenedgangen i den perioden. Gjennomsnittlig utlånsrente i bankene ble redusert fra 
6,5 prosent i 2003 til 4,2 prosent i 2004. Boligprisveksten økte imidlertid ytterligere i 2006 og 2007, 
og etter finanskrisen i perioden 2010-2012. Årsaken til dette må knyttes til den sterke 
befolkningsveksten. Boligprisveksten tyder altså på at boligbyggingen ikke har holdt tritt med 
befolkningsutviklingen. Vi velger oss 2003 som et referanseår å sammenlikne med. Dette året 
representerer situasjonen før den sterke økningen i boligprisveksten og befolkningsveksten.  
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Figur 3: Boligprisvekst og befolkningsvekst (høyre akse) i Rogaland 

Kilde: Eff og Statistisk sentralbyrå, tilrettelagt av Samfunnsøkonomisk analyse 

Når vi så skal beregne dagens boligbehov i forhold til 2003, trenger vi først å avklare hva vi skal 
mene med begrepet. La oss først se på to alternative tolkninger: 

1. Boligbehovet er den boligbyggingen som må til for at boligmassen skal holde tritt
med befolkningsveksten.

2. Boligbehovet er den boligbyggingen som må til for at boligprisene øker i takt med
inntektene, slik at befolkningens evne til å kjøpe bolig er uendret.

Boligbyggingen siden 2003 viser seg faktisk å ha vært like sterk som befolkningsveksten. Likevel 
har boligprisene økt klart. Det innebærer trolig at boligbehovet blant den eksisterende 
befolkningen også har økt. Alternativ 1 undervurderer derfor behovet for boligbygging i perioden. 

Samtidig har boligprisveksten økt også av andre årsaker enn manglende boligbygging. Alternativ 
2 innebærer at boligpolitikken i så fall kompenserer for effekten på boligprisene av at for eksempel 
utlånsrenta i bankene har blitt redusert fra 6,5 prosent i 2003 til 4,0 prosent i 2013. Det innebærer 
trolig en for ambisiøs boligpolitikk å motvirke 
virkninger på lokale boligpriser av endringer i det 
nasjonale rentenivået. I så fall overvurderer alternativ 
2 behovet for boligbygging i perioden. 

Vi kan formulere et tredje alternativ: 

3. Boligbehovet er den boligbyggingen som må til for at boligprisene øker i takt med
boligprisene i sammenliknbare byer i Norge.

Vi velger å gjennomføre analysen med bakgrunn i både alternativ 2 og 3. 
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Analysen gjøres ved hjelp av Samfunnsøkonomisk analyse sine boligprismodeller. Modellene 
tallfester hvor mange boliger som måtte ha vært bygget for at boligprisene i perioden 2003-2013 
utviklet seg på en gitt måte. I alternativ 2 legger vi til grunn at boligprisveksten skulle ha økt like 
mye som innbyggernes inntekter. Vi benytter veksten i personinntektene ifølge skattestatistikken 
til SSB som mål for inntektsveksten. Disse inntektene steg med 67 prosent fra 2003 til 2013. Til 
sammenlikning steg boligprisveksten med 166 prosent. I alternativ 3 beregner vi boligbyggingen 
som må til for at boligprisveksten skulle ha økt like mye som i gjennomsnittet av byene Oslo, 
Kristiansand, Bergen og Trondheim. Prisveksten der i perioden 2003-2013 var slik: 

• Oslo: 103 prosent 
• Kristiansand: 114 prosent 

• Bergen: 119 prosent 
• Trondheim: 113 prosent 

Det gir en gjennomsnittlig prisvekst på 112 prosent i perioden. 

Alternativ 2 er et ytteralternativ. Vi tolker avstanden til den faktiske boligbyggingen (alternativ 1) 
som potensialet for boligpolitikken. Alternativ 3 innebærer et mellomalternativ. Hvor i 
utfallsrommet myndighetene i Stavangerregionen ønsker, avhenger av ambisjonene i 
boligpolitikken.  

I beregningene vi presenterer nedenfor holdes befolkningen uendret. Med høyere boligbygging 
og lavere boligpriser, hadde nok befolkningsveksten vært høyere. Da hadde boligbehovet økt mer. 
Slikt sett kan også alternativ 2 undervurdere boligbehovet. 

Samfunnsøkonomisk analyse har utviklet boligprismodeller for Rogaland samlet og for Stavanger. 
Vi har gjennomført analysen ved hjelp av disse to boligprismodellene. Det har gitt oss anslag på 
hvilken boligbygging i henholdsvis Rogaland samlet og Stavanger som måtte vært realisert for å 
oppnå den lavere boligprisveksten. Vi ønsker imidlertid å bryte tallene ned på flere regioner. Dette 
gjør vi ved å anta at boligbehovet fordeler seg på regionene på samme måte som 
befolkningsveksten. Likeledes ønsker vi å fordele boligbehovet i hver region på 
befolkningsgrupper. Også dette gjør vi ved å anta lik fordeling som i befolkningsveksten. Under 
presenterer vi resultatene fra analysene. 
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Figur 4: Beregnet boligbygging for å møte boligbehovet i Rogaland fra 2003-2013, der boligbehovet 
er definert som den byggingen som måtte til for at boligprisveksten skulle være den samme som i 
Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim i samme periode.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

Summerer vi over alle årene i denne tiårsperioden, får vi et samlet ekstra boligbehov på 51.500 
boliger, mot en faktisk bygging på 32.400 boliger. Dette innebærer et ekstra boligbehov i 2013 på 
19.100 flere boliger i Rogaland. Boligprismodellen for Stavanger viser at 7.750 av disse måtte 
komme i Stavanger. Antar vi at resten fordeler seg på de ulike regionene på samme måte som 
befolkningsveksten i perioden, slik vi også gjorde i forrige beregning, får vi en fordeling som i Figur 
7. Det ekstra boligbehovet i Stavangerregionen er her beregnet til 16.890 boliger. 
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Dersom boligprisveksten i Rogaland skulle ha økt tilsvarende veksten i Oslo, Kristiansand, Bergen 
og Trondheim, måtte det vært bygget 5.150 boliger i året siden 2003. Faktisk boligbygging var i 
gjennomsnitt på 3240. Figur 4 illustrerer dette.  

Boligbehovet i 2013 med boligprisvekst som i Oslo, Kristiansand, Bergen 

og Trondheim 
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Figur 5: Ekstrabygging fordelt på regioner i Rogaland 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 6: Beregnet boligbygging for å møte boligbehovet i Rogaland fra 2003-2013, der boligbehovet 
er definert som den byggingen som måtte til for at boligprisveksten skulle være lik inntektsveksten 
i perioden.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

Summerer vi over alle årene i denne tiårsperioden, får vi et samlet ekstra boligbehov på 70.600 
boliger, mot en faktisk bygging på 32.400 boliger. I 2013 trengs det altså 38.200 flere boliger i 
Rogaland ifølge denne analysen. Boligprismodellen for Stavanger viser at 14.450 av disse måtte 
komme i Stavanger. Antar vi at resten fordeler seg på de ulike regionene på samme måte som 
befolkningsveksten i perioden, får vi en fordeling som i Figur 5. Analysen viser et behov for nesten 
26.000 flere boliger på Nord-Jæren og 32.050 i Stavangerregionen samlet. Det er nesten dobbelt 
så mange som i forrige beregning.
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Boligbehovet i 2013 med boligprisvekst som inntektsveksten 
Dersom boligprisveksten i Rogaland kun skulle ha økt tilsvarende inntektsveksten i fylket, 
måtte det vært bygget 7000 boliger i året siden 2003. Faktisk boligbygging var i gjennomsnitt på 
3240. Det innebærer altså mer enn en dobling i boligbyggingen. Figur 6 oppsummerer analysen. 
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Figur 7: Ekstrabygging fordelt på regioner i Rogaland 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper 
I Figur 8-Figur 13 har vi fordelt boligbehovet i de ulike regionene på ulike aldersgrupper av 
befolkningen ved å bruke samme fordeling som den faktiske befolkningsveksten. Figurene vises i 
prosent og er derfor like i begge de to alternative beregningene. 

Disse figurene er ment å illustrere hva slags boligtyper det er behov for. Dette er bare en grov 
indikator for boligtypene det er behov for. Det er imidlertid grunn til å tro at veksten i antallet i 
alderen 0-19 år indikerer behovet for familieboliger. Det kan være eneboliger, rekkehus eller 
større leiligheter. Veksten i befolkningen mellom 20-29 år, er trolig i større grad knyttet til et økt 
behov for mindre leiligheter. Likeledes kan veksten i befolkningen over 60 år indikere et økt behov 
for leiligheter tilrettelagt for eldre. 
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Figur 8: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper i Stavanger 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 9: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper på Nord-Jæren utenom Stavanger 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 10: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper på Sør-Jæren 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 11: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper på Fastlands-Ryfylke 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 12: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper på Ryfylkeøyene 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 13: Økning i boligbehovet fordelt på befolkningsgrupper i Rogaland utenom 
Stavangerregionen 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3. Næringsgrunnlaget i Stavangerregionen framover 
Når vi skal gi anslag for befolkningsveksten og boligbehovet i Stavangerregionen framover, må vi 
ha en formening om veksten i verdiskapingen og sysselsettingen i regionen. Innflyttingen er i stor 
grad koblet til dette. Her skal vi se nærmere på utviklingen i næringsgrunnlaget framover. 

Stavangerregionen er den klart dominerende regionen i Rogaland når det gjelder økonomisk 
aktivitet. Ifølge SSB utgjorde de 14 kommunene som ligger i Stavangerregionen 68 prosent av 
befolkningen i Rogaland ved inngangen til 2013. Dersom vi ser på andelen av de sysselsatte i 
Rogaland i 2012 med arbeidssted i Stavangerregionen er andelen enda høyere, med hele 73 
prosent.  

Vi begynner dette kapittelet med å studere kildene til verdiskaping og sysselsetting i regionen. 
Deretter beskriver vi verdiskapingsevnen i regionene, hvor vi identifiserer de viktigste styrkene, 
svakhetene, mulighetene og truslene for eller mot videre økonomisk vekst i regionen. Til slutt 
gjennomfører vi en grundig analyse av forutsetningene om aktiviteten i petroleumsnæringen i 
årene framover. 

Verdiskaping og sysselsetting 
SSB publiserer bare tall for verdiskaping og sysselsetting fordelt på næring ned på fylkesnivå. Vi vil 
derfor begynne med å presentere statistikk for Rogaland som helhet. Det er ikke urimelig å anta 
at næringsfordeling i stor grad også er gjeldende for Stavangerregionen. I Figur 14 og Figur 15 
presenteres henholdsvis bruttoproduktet og sysselsetting etter næring i Rogaland i 2010. 
Tjenester innenfor petroleumsnæringene utgjør det klart største andelen av verdiskapingen i 
fylket. Hele 18 prosent av det totale bruttoproduktet stammer fra denne næringen. Helsesektoren 
utgjør også en betydelig del av bruttoproduktet i fylket, og er den klart dominerende næringen 
dersom man ser på andelen av sysselsatte. I 2010 utgjorde helsesektoren hele 18 prosent av de 
sysselsatte i Rogaland. Andre betydelige næringer i Rogaland når det gjelder verdiskaping, er det 
som defineres av SSB som faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (8 prosent), varehandel og 
reparasjon av motorvogner (7 prosent) og bygge- og anleggsvirksomhet (7 prosent). 
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Figur 14: Bruttoprodukt etter næring i 2010 i Rogaland. Andel av totalt 

 
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 15:  Sysselsetting etter næring i 2010 i Rogaland. Andel av totalt 

 
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 16: Bruttoprodukt per sysselsatt etter næring i Rogaland i 2010. 1000 kroner 

 

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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økning på hele 33 prosent. Hvordan denne økningen fordeler seg utover kommunene i regionen 
finner man i Figur 17. Det er spesielt i de sentrumsnære kommunene hvor økningen i 
arbeidsplasser har vært størst. I Sola kommune har det blitt hele 68 prosent flere arbeidsplasser 
fra 2003 til 2012.   

Figur 17: Utvikling i arbeidsplasser fra 2003-2012 i Greater Stavanger-regionen 

 
Kilde: Greater Stavanger og SSB 
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høyest verdiskapingsevne etter Oslo. Ifølge Blomgren m.fl. (2011), som utarbeidet den siste 
analysen, skårer Stavangerregionen bra på alle drivkreftene med unntak av infrastruktur og bo- og 
levekår. Dette kommer som følge av bilkøer, lav kollektivandel, liten utelivssektor og lav grad av 
likestilling.  

I Figur 18 har vi satt opp en enkel SWOT-analyse 4  for Stavangerregionen. Slike analyser tar 
utgangspunkt i et bestemt mål for å identifisere faktorer som kan virke både positivt og negativt i 
arbeidet med å nå målet. I vår analyse er målet at Stavangerregionen skal være en region med høy 
verdiskapingsevne. 

Figur 18 SWOT-analyse 

 
Kilde: Blomgren m.fl. (2011) 
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4 SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
5 En kunnskapsnæring er en næring hvor minst 40 prosent av de sysselsatte har høyere utdanning (Blomgren.fl. 
2011). 
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Stavanger blir videre fremhevet som en region med stor grad av internasjonalisering. Blomgren 
m.fl (2011) trekker fram viktigheten av å være internasjonalt orientert i en liten, åpen økonomi 
som den norske. Mange yrkesaktive med innvandringsbakgrunn, mange elevplasser ved 
internasjonale skoler og høy andel foretak med utenlandsk eierandel, gjør at Stavanger rangeres 
høyt sammenlignet med de andre norske Storbyregionene. 

En annen styrke vi har listet opp er en konkurransedyktig kommunal sektor. Blomgren m.fl. (2011) 
trekker fram at en konkurransedyktig kommunal sektor bidrar til verdiskaping i den grad 
virksomheter og privatpersoner møtes med effektiv og kompetent service. I Stavanger har en høy 
andel av de ansatte i kommunal forvaltning høyere utdanning (overkant av 50 prosent). Samtidig 
skårer Stavanger høyt relativt til de andre storbyregionene i kategorien effektiv service og 
brukervennlighet og de har god nettbasert oversikt over tilgjengelige næringsarealer (Blomgren 
m.fl. 2011). 

Svakheter 
Sammenlignet med de andre storbyregionene rangeres Stavangerregionen lavt når de gjelder bo- 
og levekår. Ifølge Blomgren m.fl. (2011) kan en regions omdømme for livskvalitet virke 
tiltrekkende for ny og kreativ arbeidskraft. Stavanger har en lavere andel sysselsatte i hotell- og 
restaurantnæringen, kultur og underholdning enn mange av de andre storbyregionene. Videre 
skårer Stavanger, sammen med Kristiansand, dårligst når det gjelder graden av likestilling. Av 
landets storbyer har Stavanger den største forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder 
forskjell i gjennomsnittlig bruttoinntekt. I tillegg har Stavanger dårlig kjønnsbalanse i offentlig 
sektor og lav andel av kvinnelige ledere sammenlignet med de andre storbyene (Blomgren m.fl. 
2011). Det er likevel verdt å nevne at Stavanger skiller seg positivt ut sammenlignet med de andre 
storbyregionene med færre levekårsproblemer. Ifølge forskerne ved IRIS har Stavanger lavt antall 
anmeldte lovbrudd, lav arbeidsledighet og lav andel utenfor arbeidslivet. 

Muligheter 
Stavangerregionen rangeres i IRIS-rapporten som den storbyregionen med høyest 
nyskapingsevne. Stavanger skårer svært høyt på indikatorer som antall meddelte patenter per 
10.000 innbygger, vekst i antall sysselsatte siste 3-års periode og en høy andel av de nyetablerte 
foretakene overlever mer enn 1 år (Blomgren m.fl. 2011). Stavangerregionen skårer imidlertid lavt 
på andre mål på innovasjon, som FoU-utgifter.  

Trusler 
I IRIS-rapporten skårer Stavanger klart lavest når det gjelder fysisk infrastruktur sammenlignet 
med de andre storbyregionene. Dette er ifølge forfatterne på grunn av relativt liten 
transport/kommunikasjonsektor, køproblemer (i 2009 var gjennomsnittshastigheten (km/t) for 
arbeidsreiser på rundt 32 km/t) og svært lav kollektivandel.  Stavanger skårer også lavt når det 
gjelder bruk av kollektivtrafikk. I 2009 var andelen av befolkningen som bruker kollektivtrafikk til 
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daglige gjøremål, bare om lag 6 prosent. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet på nesten 8 
prosent.  

Forutsetninger om aktiviteten i petroleumsnæringen 
Når vi i neste kapittel har utviklet en egen befolkningsprognosemodell for Rogaland til å framskrive 
befolkningen og boligbehovet for Stavangerregionen, har vi undersøkt om innflyttingen til 
Rogaland kan knyttes til sysselsettingsveksten. Vi har da funnet en klar effekt av 
sysselsettingsveksten for nettoinnvandringen til regionen. Vi har også funnet en svak effekt på 
netto innenlands innflytting til regionen. Det innebærer at den økonomiske aktiviteten framover 
er av stor betydning for befolkningsveksten.  

I SWOT-analysen fra Blomgren m.fl. (2011) referert over er oljeavhengigheten framholdt som 
kanskje den største trusselen for verdiskapingsevnen til Stavangerregionen framover. Det er stor 
økonomisk usikkerhet knyttet til vekstimpulsene fra petroleumsvirksomheten. Rettere sagt er 
usikkerheten knyttet til når nedbyggingen av sektoren tar til, og hvor sterk den blir. Dette er 
spesielt viktig for Stavangerregionen, siden antall arbeidsplasser som direkte og indirekte kan 
knyttes til petroleumsvirksomheten i seg selv er høy. IRIS (2013) anslår at over 22 prosent av den 
samlete sysselsettingen i Rogaland er i petroleumsrelatert virksomhet. Målt som andel av 
sysselsettingen i privat sektor, er nesten 30 prosent ansatt i virksomheter som hovedsakelig 
leverer til petroleumsvirksomheten. 

Det er imidlertid omstillingsevnen til næringslivet i regionen vi er mest bekymret for. 
Petroleumsvirksomheten har gitt mangel på arbeidskraft i regionen og bidratt til at lønnsnivået 
her er det høyeste i landet. Dette har vært mulig på grunn av den ekstraordinære lønnsomheten 
innen petroleumsproduksjon. Når annen næringsvirksomhet skal ta over for 
petroleumsvirksomheten, må den i større grad konkurrere uten å ha en slik lønnsomhet å vise til. 
Da blir kostnadsnivået en langt mer begrensende faktor for om de vil lykkes med det.  

Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten tror vi blir sterkest, og oppbygging av annen 
virksomhet svakest, der lønnsnivået fra petroleumsvirksomheten i utgangspunktet er høyest – og 
det er i Rogaland. Vi har ikke sammenliknbar lønnsstatistikk fordelt på fylker, men fra 
selvangivelsestatistikken har vi samlet lønnsinntekt etter fylke. Denne er vist i Figur 19 og Figur 20. 
Vi ser at inntektsveksten har vært klart sterkest i Rogaland de siste årene og gikk i 2009 forbi Oslo 
og Akershus som det fylke med høyest lønnsinntekt. Fra 2004 til 2012 har lønnsinntekten i 
Rogaland økt med 61 prosent. Møre og Romsdal hadde nest høyest vekst, med 56 prosent.  
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Figur 19: Årlig personinntekt fra lønn 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, selvangivelsestatistikk 

Figur 20: Personinntekt fra lønn i 2012. 2004 = 1 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, selvangivelsestatistikk 
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Det er altså grunn til å tro at befolkningsveksten avtar markert, og kanskje blir negativ, dersom 
arbeidsledigheten stiger i en nedbyggingsfase for petroleumsvirksomheten. Forutsetningene for 
dette er altså avgjørende for våre befolkningsframskrivinger og framskrivinger for boligbehovet 
senere i denne rapporten.  

Den mest oppdaterte prognosen for norsk økonomi, norsk petroleumsaktivitet og dennes virkning 
for norsk økonomi, er gjort av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med framleggelsen av Holden III-
utvalgets rapport om den norske lønnsdannelsen 3. desember 2013. Prognosen er publisert i 
rapport nr. 59/2013 og forfattet av SSB-forskerne Ådne Cappelen, Joakim Prestmo og Torbjørn 
Eika. Prognosene går til 2040 og vurderer den økonomiske utviklingen i lys av nedbyggingen av 
petroleumsvirksomheten. 

Cappelen m.fl. (2013) og Holden III-utvalget, som referer fyldig fra rapporten, konkluderer med at 
selv om etterspørselen fra petroleumsvirksomheten avtar markert fram mot 2040, slik vi ser av 
Figur 21 og Figur 22, motvirkes dette av en gradvis økt innfasing av oljeinntekter gjennom 
statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for finanspolitikken. Cappelen m.fl. (2013) antar at 
staten til tross for opptrappingen ikke når handlingsregelens 4-prosentbane før etter 2030. Først 
i 2040 kan finanspolitikken måtte legges om til å ha en innstrammende effekt på økonomien.  

Samlet sett er det forventet at dette gir om lag stabile impulser fra petroleumsvirksomheten til 
norsk økonomi fram til rundt 2030, og noe negative impulser deretter. Dette er en betydelig mer 
optimistisk analyse for petroleumsaktiviteten enn tidligere analyser. Rystad Energy (2012) 
bekrefter dette, og forklarer det med nye funn de siste årene. 

«Beregningene indikerer dermed at norsk økonomi kan komme gjennom en periode på mer 
enn 25 år med negative etterspørselsimpulser fra petroleumsvirksomheten uten store 
ubalanser. Realismen i et slikt forløp underbygges av at det ikke er enestående med markerte 
negative impulser fra petroleumsvirksomheten over lengre tid. Fra 1993 til 2002 gikk 
etterspørselen fra petroleumsvirksomheten ned med i gjennomsnitt 0,4 prosent av BNP 
Fastlands-Norge hvert år. Det er i samme størrelsesorden som det som venter i perioden 
2015-2040. Den gangen ble disse negative impulsene ledsaget av kontraktive impulser fra 
finanspolitikken på i gjennomsnitt 0,5 prosent av BNP Fastlands-Norge. Framover vil 
finanspolitikken tvert imot kunne innrettes ekspansivt, og nøytralt i de siste ti årene av 
beregningsperioden.» 

Cappelen m.fl. (2013, s. 18) 
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Figur 21: Samlet petroleumsutvinning 1990-2040, i milliarder 2010-kroner 

 

Kilde: Faksimile fra Figur 2.2 i Cappelen m.fl. (2013). Kilder oppgitt der er Oljedirektoratet og SSB. 

Figur 22: Etterspørsel fra petroleumsvirksomheten. Prosent av BNP Fastlands-Norge 

  

Kilde: Faksimile fra Figur 2.5 i Cappelen m.fl. (2013). 

Andre analyser, som Rystad Energy (2012) og 
Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet (2013) støtter opp 
under antakelsene om utviklingen i aktiviteten i 
petroleumsvirksomheten fra Cappelen m.fl. (2013). Alle viser 
negative impulser fra sektoren først etter 2025-2030, slik som 
også Figur 21 viser. Til tross for den store usikkerheten, er ikke 
dette overaskende. I mangel av konkrete indikasjoner, vil de aller 
fleste analyser ta utgangspunkt i offisielle antakelser om 
produksjonsprofiler, funnsannsynligheter og 
utbyggingsalternativer fra Oljedirektoratet eller fra 
oljeselskapene selv. Vi ser heller ingen grunn til å anta noe annet 
i vår analyse.  

«Petroleumsressursene på norsk sokkel 
er begrenset og faller med uttaket. 
Produksjonen har trolig allerede passert 
toppen og vil etter alt å dømme begynne 
å avta mer markert i løpet av de neste 
10-20 årene. Da vil også etterspørselen 
rettet mot norsk fastlandsøkonomi gå 
ned.» 

Perspektivmeldingen, 
Finansdepartementet (2013, s. 73) 
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Betydningen for Stavangerregionen 
Rystad Energy (2013) viser at leverandørindustrien i Stavangerregionen er et speilbilde av hele 
leverandørindustrien i Norge. Det innebærer at nedgangen i petroleumsinvesteringene i Norge 
som blant annet Cappelen m.fl. (2013) legger til grunn, vil bety en omtrent samme prosentvis 
nedgang i leveransene fra Stavangerregionen. 

Som Rystad Energy (2013) også dokumenterer, er imidlertid leverandørene i til 
petroleumsvirksomheten i størst grad knyttet til vedlikeholdstjenester. 6  Dessuten er mye av 
næringsgrunnlaget i Rogaland knyttet til selve driften av petroleumsproduksjonen, og ikke 
investeringene. Ikke minst gjelder dette sysselsettingen i selve petroleumsselskapene, men også 
leveranser fra underleverandører knyttet til drift for øvrig. Som vi ser av Figur 22 vil veksten og 
nivået på både produktinnsatsen og lønnsutgiftene i petroleumsselskapene opprettholdes langt 
lenger enn investeringene. Nedgangen blir ikke markert før etter 2030. Investeringene faller 
markert allerede i årene før 2020.  

Figur 23: Faksimile fra Figur 27 i IRIS (2013). Ansatte i virksomheter som hovedsakelig leverer 
varer/tjenester med direkte anvendelser i petroleumsvirksomhetens verdikjede, fordelt etter 
verdikjede (horisontalt) og aktiviteter (vertikalt), Rogaland desember 2012 

 

Kilder: Soliditet/IRIS 

Vi legger på den annen side til grunn at nedgangen i investeringene kan bli vanskeligere å erstatte 
med annen næringsvirksomhet i Rogaland enn i andre fylker. Årsaken er det høye lønnsnivået i 

6 Rystad Energy (2012) anslår videre at veksten i de nærmeste 5-10 årene kan bli høyere i Rogaland enn i landet 
for øvrig på grunn av den høye konsentrasjonen av basevirksomhet og operatører med driftsenter for ny 
produksjon i regionen. 
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fylket, slik vi har sett i Figur 19. Kostnadsmessig konkurranseevne er viktigere når ny 
næringsvirksomhet skal bygges opp. Videre antar vi at Rogaland vil få en noe mindre andel av de 
økte statlige utgiftene som finansieres fra petroleumsfondet gjennom handlingsregelen. Det var 
impulsene fra disse pengene som Cappelen m.fl. (2013) antok ville kompensere for nedgangen i 
etterspørselen fra petroleumsvirksomheten. 

Figur 24: Årlig prosentvis vekst i sysselsettingen i Rogaland 

 

Samlet sett forventer vi likevel høy sysselsettingsvekst i Rogaland de nærmeste tiårene. På usikkert 
grunnlag har vi tallfestet våre forventninger til sysselsettingsveksten til 2040. Framskrivingene er 
vist i Figur 24. Fram til 2020 forventer vi en årlig sysselsettingsvekst på noe under 2 prosent. Det 
er om lag som det siste tiåret. Den sterke veksten er altså antatt å fortsette på kort sikt. Noe lavere 
investeringsaktivitet etter 2020, gir noe lavere sysselsettingsvekst i Rogaland. Dette er imidlertid 
en god periode for næringslivet som leverer til drift og operatørskap. Vi tror sysselsettingsveksten 
i gjennomsnitt over perioden 2020-2030 blir på knapt 1 prosent årlig. Etter 2030 faller 
sysselsettingsveksten hurtigere, i tråd med det vi har skrevet ovenfor. Samlet sett over tiåret fra 
2030 til 2040 antar vi om lag uendret sysselsetting, med noe vekst på begynnelsen av 2030-tallet 
og nedgang mot slutten av tiåret. 
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4. Befolkningsframskrivinger
I dette kapittelet presenterer vi befolkningsframskrivingene som ligger til grunn for beregning av 
boligbehovet i neste kapittel. I arbeidet med å lage befolkningsframskrivinger har 
Samfunnsøkonomisk analyse utviklet en befolkningsmodell for Rogaland. Resultatene fra denne 
presenteres først i kapittelet.  

Befolkningsframskrivingene for Rogaland fordeles deretter på de fem regionene Nord-Jæren, Sør-
Jæren, Fastland Ryfylke, Ryfylkeøyene og resten av Rogaland gjennom bruk av modellverktøyet 
KOMPAS. I dette arbeidet har vi tatt hensyn til at vi forventer noe endret bosettingsmønster som 
følge av samferdselsutbyggingene i fylket. Befolkningsframskrivingene for Nord-Jæren, Sør-Jæren, 
Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene presenteres i slutten av dette kapittelet. 

Befolkningsframskrivinger for Rogaland 
Samfunnsøkonomisk analyse har utviklet en befolkningsmodell for Rogaland som vi har benyttet 
til å framskrive folkemengden i Rogaland til 2040. Modellen er detaljert. Den følger befolkningen 
på hvert alderstrinn og for begge kjønn. Antallet ved utgangen av et kalenderår som fylte en gitt 
alder det kalenderåret, er det samme antallet som ved inngangen til neste kalenderår. I løpet av 
året blir nye barn født og nye personer innvandrer eller flytter inn til fylket. Andre flytter ut og 
noen dør. Modellen holder orden på dette. I modellen er netto innvandring og netto innenlands 
innflytting avhengig av sysselsettingsveksten. Våre antakelser om sysselsettingsutviklingen er 
redegjort for i forrige kapittel. 

Befolkningsmodellen er dokumentert i vedlegg A til slutt i denne rapporten. I dette kapittelet 
presenteres resultatene fra modellen.  

Resultater 
Når vi nå presenterer våre befolkningsframskrivinger for Rogaland, vil vi der det er mulig 
sammenlikne dem med framskrivingene i MMMM-alternativet til SSBs befolkningsframskrivinger 
fra juni 2012. Også Rogaland fylkeskommune (2013a) presenterer befolkningsframskrivinger for 
Rogaland. Disse er basert på PANDA, som er et regionalt økonomisk-demografisk modellsystem. 
Resultatene fra fylkeskommunens framskrivinger er også inkludert i enkelte av figurene, men da 
bare for 2030, som er det siste året i deres prognose. Nedenfor viser vi resultatene i figurer. Tabell 
1 oppsummerer detaljene. 

Figur 25 viser utviklingen i den totale folkemengden i Rogaland ifølge mellomalternativet til SSB 
og Rogaland fylkeskommune (2013a) sammen med vår prognose. Vi ser at vår prognose ligger en 
god del høyere enn SSBs og fylkeskommunens. Årsaken til dette er, som vi ser Figur 26, en 
antakelse om høyere nettoinnvandring. Figurene Figur 27, Figur 28 og Figur 29 viser henholdsvis 
antall fødsler, døde og netto innenlands innflytting. Anslagene for disse størrelsene er om lag like. 
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Figur 25: Befolkningsframskrivinger for Rogaland. Samlet folkemengde 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Rogaland fylkeskommune (2013a) 

Figur 26: Befolkningsframskrivinger for Rogaland. Netto innvandring 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 
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Figur 27: Befolkningsframskrivinger for Rogaland. Antall fødte 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 

Figur 28: Befolkningsframskrivinger for Rogaland. Antall døde 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 
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Figur 29: Befolkningsframskrivinger for Rogaland. Netto innflytting innenlands 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 

Bakgrunnen for vårt høyere innvandringsanslag ligger både i antakelsen om høy 
sysselsettingsvekst i Rogaland framover og at vi på bakgrunn av innvandringen de siste 
årene har funnet tegn til at en relativt stor andel av innvandringen ikke ser ut til å bli 
påvirket av svingningene i sysselsettingsveksten - i hvert fall ikke svingninger innenfor 
arbeidsmarkedsregimet vi har opplevd i disse årene. I SSBs framskrivninger anslås 
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annet tar hensyn til veksten i norsk økonomi sammenliknet med utvandringslandene. I 
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før 2020, slik at vekstenforskjellen til andre land blir mindre. Det er hovedbakgrunnen for den 
reduserte nettoinnvandringen i SSBs framskrivinger. 
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arbeidsmarkedsregime fortsetter i hele framskrivingsperioden, med bare mindre endringer i 
sysselsettingsveksten. Derfor har vi også videreført den delen av innvandringen som vi ikke har 
klart å knytte til sysselsettingsveksten. Dermed tilsier befolkningsmodellen vår at 
nettoinnvandringen opprettholdes på et relativt høyt nivå i store deler av framskrivingsperioden. 
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Tabell 1: Anslag på befolkningsutviklingen per 1. januar 

2013 2020 2030 2040 
Total befolkning: 
SSBs framskriving fra 2012 450 263 503 088 563 682 607 097 
Fylkeskommunen 560 000 
Samfunnsøkonomisk analyse 452 159 511 888 594 739 666 438 
  Hvorav: 
  0-9 år 62 698 71 594 79 693 82 286 
  10-19 år 60 894 63 021 74 789 82 205 
  20-29 år 63 489 70 307 70 478 80 753 
  30-39 år 65 830 75 303 83 785 80 834 
  40-49 år 64 865 71 074 83 960 91 554 
  50-59 år 53 748 62 897 72 879 85 562 
  60-69 år 41 775 48 569 60 282 70 092 
  70-79 år 22 781 32 261 42 601 54 174 
  80-89 år 12 929 13 497 22 201 31 125 
  Over 90 år 3 150 3 364 4 071 7 853 

Antall fødte: 
SSBs framskriving fra 2012 6 621 7 542 7 630 7 884 
Samfunnsøkonomisk analyse 6 640 7 449 7 844 8 388 
Antall døde: 
SSBs framskriving fra 2012 3 027 3 168 3 704 4 535 
Samfunnsøkonomisk analyse 3 062 3 223 3 780 4 588 
Netto innvandring: 
SSBs framskriving fra 20121 4 624 4 734 3 226 2 847 
Samfunnsøkonomisk analyse 4 759 4 560 4 226 3 251 
Netto innenlands innflytting: 
SSBs framskriving fra 20122 -862 -306 -388 -663 
Samfunnsøkonomisk analyse -137 -253 -416 -646 

1. Beregnet fra en framskriving med null nettoinnvandring
2. Beregnet fra en framskriving med null nettoinnflytting
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Rogaland fylkeskommune og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 30: Befolkningen i Rogaland fordelt på alder 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 

Figur 30 viser befolkningen i ulike aldersintervaller 1. januar 2013 ifølge befolkningsstatistikken til 
SSB, og 1. januar 2031 og 1. januar 2041 i våre framskrivinger. Vi ser at det er relativt sterk vekst 
blant alle aldersgrupper, men at den sterkeste veksten kommer blant de eldre alderstrinnene. 
Veksten i antallet under 50 år kommer i hovedsak før 2030. Det skyldes at innvandringen er høy 
blant unge voksne. Veksten i antall eldre er relativt sett sterkere etter 2030, noe som kommer av 
at den sterke befolkningsveksten vi har hatt en stund gir en tilsvarende «bølge» eldre senere. 

I ser vi på en litt grovere inndeling i kakediagrammer. Den øverste viser befolkningsfordelingen 1. 
januar 2013. Den mellomste viser fordelingen 1. januar 2041. Den nederste fordeler endringen i 
befolkningen mellom disse to datoene på de samme aldersgruppene. Mens 18 prosent av 
befolkningen i Rogaland er over 60 år i 2013, utgjør disse 25 prosent i 2041. Det er 39 prosent av 
veksten i perioden. Den sterke veksten i antallet eldre vil få betydning for boligbehovet i regionen. 
Dette skal vi imidlertid se nærmere på i neste kapittel. 
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Figur 31: Befolkningen i Rogaland fordelt på aldersgrupper 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 
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Ulike scenarioer for befolkningsutviklingen 
For å illustrere betydningen av den økonomiske utviklingen i befolkningsanslagene over, vil vi her 
presentere to andre scenarioer. Vi har kun valgt å variere antakelsene om sysselsettingsvekst, og 
derigjennom størrelsene på nettoinnvandringen til Rogaland. Det er denne faktoren som er 
forbundet med størst usikkerhet. Vi har sett på et scenario med høyere sysselsettingsvekst, og et 
med lavere. Siden vi her vil oppleve større endringer i selve arbeidsmarkedsregimet i Rogaland, 
har vi endret innvandringsmodellen slik at all nettoinnvandring er knyttet til 
sysselsettingsutviklingen. Se modelldokumentasjonen i vedlegg A for mer om dette. De 
scenarioene vi skisserer gir ikke et øvre og nedre usikkerhetsbånd. Usikkerheten er trolig større 
enn det disse to scenarioene indikerer. Scenarioene er valgt for å illustrere konsekvensen 
av en gitt endring i sysselsettingsantakelsene. Andre usikkerhetsmomenter, og også 
modellusikkerhet, vil komme i tillegg. 

I høyscenarioet tenker vi oss at sysselsettingsveksten vi har observert i Rogaland de seneste årene 
fortsetter lenger enn forutsatt i hovedscenarioet over. I hovedscenarioet faller 
sysselsettingsveksten jevnt til den er -0,4 prosent i 2040. Her faller den "bare" til 0,5 prosent det 
året. I lavscenarioet reduserer vi sysselsettingsveksten fra hovedscenarioet om lag i samme 
størrelsesorden som vi økte det med i høyscenarioet. Figur 32 viser antakelsene om 
sysselsettingsveksten i disse to scenarioene. 

Figur 32: Årlig prosentvis vekst i sysselsettingen i Rogaland i tre ulike scenarioer 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 
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Som vi ser av Figur 33 øker nettoinnvandringen i høyscenarioet betydelig utover i 
framskrivingsperioden. I lavscenarioet er nettoinnvandringen tilsvarende lavere. Avstanden til 
hovedscenarioet øker gradvis til det nesten er doblet i høyscenarioet i 2040. I lavscenarioet er 
nettoinnvandringen på «kun» 740 personer det året, mot 6.400 i høyscenarioet. Samlet sett øker 
folketallet i Rogaland i høyscenarioet med 57.000 personer mer enn i hovedscenarioet fram til 
2040. 1. januar 2041 bor det ifølge framskrivingene da 732.000 personer i Rogaland. I 
lavscenarioet er folketallet på samme tid 623.000. Figur 34 viser folketallet i de tre scenarioene. 

Figur 33: Nettoinnvandring til Rogaland 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 35 viser hvordan befolkningsveksten i høyscenarioet fordeler seg på de ulike 
befolkningsgruppene. Vi husker fra Figur 31 at i hovedscenarioet kom 39 prosent av veksten blant 
de over 60 år. I høyscenarioet er denne andelen redusert til 30 prosent. I stedet er andelen i 
alderen 30-59 år økt med 4 prosentpoeng. Dette skyldes at innvandrerne typisk befinner seg i 
aldersgruppen 20-49 år når de innvandrer. 

I Figur 36 viser vi tilsvarende tall for lavscenarioet. I dette scenarioet blir netto innvandringen 
betydelig lavere. Da flytter det ikke inn så mange barn og unge voksne til Rogaland, og den 
befolkningen som bor der i utgangspunktet eldes. Veksten kommer således da i større grad blant 
de eldre. Av en samlet sysselsettingsvekst i lavscenarioet fra 1. januar 2013 til 1. januar 2041 
på 162.000 personer, kommer 45 prosent blant de over 60 år. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

Høyscenario

Hovedscenario

Lavscenario

42 



 Rapport 10-2014 Boligbehov og potensialet for boligbygging 

Figur 34: Samlet befolkning i Rogaland 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 35: Befolkningsvekst 1. januar 2013 - 1. januar 2041 i høyscenarioet 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 36: Befolkningsvekst 1. januar 2013 - 1. januar 2041 i lavscenarioet 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 

Befolkningsframskrivinger for ulike regioner i Stavangerregionen 
Stavangerregionen er den klart dominerende regionen i Rogaland, og vi har sett tidligere i 
rapporten at en stor andel av arbeidsplassene i fylket ligger her. Dette viser seg også i 
befolkningstallene. I begynnelsen av 2013 bodde det i overkant av 450 000 personer i Rogaland. 
Av disse bodde nesten 310 000 personer i det som vi definerer som Stavangerregionen. I perioden 
siden 1995 har det vært en klar urbaniseringstrend i befolkningen, og befolkningen i 
sentrumsnære områder har vokst raskere enn i distriktene. Mens andelen av befolkningen i 
Rogaland som bodde i Stavangerregionen var i underkant av 66 prosent i 1995, var den i 
begynnelsen av 2013 på drøyt 68 prosent (se Figur 37).  

Dersom vi ser på befolkningen innad i Stavangerregionen, finner vi at en svært stor andel av 
befolkningen bor i Nord-Jæren (76 prosent i 2013). Ellers fordeler befolkningen seg med 15 
prosent i Sør-Jæren, 6 prosent i Fastland Ryfylke og 3 prosent på Ryfylkeøyene.  
Befolkningsveksten de siste 15-20 årene har vært høy for hele regionen, men man kan 
indentifisere noen regionale forskjeller. Siden 1995 har befolkningsveksten vært klart høyest i Sør-
Jæren med hele 40 prosent. I Nord-Jæren og Ryfylkeøyene har befolkningsveksten i perioden vært 
på henholdsvis 31 og 35 prosent, mens den derimot bare har vært på 12 prosent i Fastland Ryfylke. 
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Figur 37 Befolkningsutvikling i Rogaland og Stavangerregionen, og andelen av befolkningen i 
Rogaland som bor i Stavangerregionen (høyre akse) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figur 38 Befolkningen i Stavangerregionen fordelt på regioner 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Pendleranalyser 
En pendleranalyse beskriver sammenhengen mellom hvor befolkningen bor og hvor de har sitt 
arbeidssted i dag, og er derfor også viktig for å forstå hvor befolkningen vil bosette seg i framtiden. 
Befolkningsveksten vil i hovedsak være knyttet til veksten i antall arbeidsplasser. 
Befolkningsveksten kommer ikke nødvendigvis i samme område eller kommune som 
arbeidsplassene. Det er transportinfrastrukturen og pendleravstanden fra bosted til arbeidssted, 
og målt i antall minutter – ikke kilometer – som er viktig for kommunenes boligbehov. Framtidige 
samferdselsprosjekter kan derfor påvirke hvor framtidig befolkningsvekst velger å bosette seg i 
regionen.  
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Vår analyse av dagens pendlermønster viser en betydelig nettoinnpendling til Nord-Jæren fra de 
andre regionene i Stavangerregionen. Spesielt stor er nettopendlingen fra Sør-Jæren til Nord-
Jæren med 7300 personer. I Figur 39 og Tabell 2 oppsummeres pendlermønsteret i 2012. Dersom 
vi ser på nettopendlingen for hver enkelt kommune, finner vi stor netto innpendling til Stavanger 
og Sola, hvor netto innpendlingen i 2012 var på henholdsvis 12 500 personer og 9 500 personer. I 
motsatt ende finner vi kommunene Sandnes, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal, Strand og 
Rennesøy med negative nettopendling.  

Som andel av sysselsatte etter bosted er netto innpendlingen klart størst i Sola, mens Gjesdal og 
Rennesøy er de kommunene med størst netto utpendling målt som andel av arbeidsstyrken. 

Figur 39 Nettopendling mellom regionene i Stavangerregionen i 2012 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Tabell 2 Sysselsatte etter bosted og arbeidssted, og nettopendling i kommunene i 
Stavangerregionen i 2012 

Sysselsatte, antall personer Netto pendling 
etter bosted etter arbeidssted Antall personer Andel * 

Sandnes    38 121    35 948     -2 173 -6 % 
Stavanger    70 828  83 420    12 592 18 % 
Klepp    10 136  7 791     -2 345 -23 % 
Time  9 694  7 475     -2 219 -23 % 
Gjesdal  6 296  3 693     -2 603 -41 % 
Sola    13 445    22 892  9 447 70 % 
Randaberg  5 588  3 596     -1 992 -36 % 
Forsand   622   516    -106 -17 % 
Strand  6 065  4 291   -1 774 -29 % 
Hjelmeland  1 509  1 399    -110 -7 % 
Suldal  2 055  2 141     86 4 % 
Finnøy  1 697  1 411    -286 -17 % 
Rennesøy  2 524  1 170     -1 354 -54 % 
Kvitsøy   272   315     43 16 % 
*Andel av sysselsatte etter bosted

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Samferdselsprosjekter 
Utbygging av samferdselsprosjekter kan få stor innvirkning på pendlermønsteret i framtiden. Vi 
har gjort en kartlegging av Nasjonal transportplan 2014-2023 som inneholder forslag til statlige 
prioriteringer av samferdselsprosjekter i perioden. Videre presenterer vi de viktigste 
samferdselsprosjektene som er planlagt i perioden, noen av disse er illustrert i Figur 40. 

Nord-Jærenpakke 

Siden 1998 er det gjennomført 100 prosjekter og tiltak innenfor Nord-Jærenpakken. Totalt er det 
investert 6 milliarder kroner og om lag 40 prosent er finansiert gjennom bompenger. Stortinget 
har sluttet seg til en forlenging av Nord-Jærenpakken fram til 2016.  

Det arbeides også med en Jærenpakke 2. Intensjonen med denne er å utvikle transportsystemet 
der kollektivtrafikk, syklende og gående gis en høyere prioritet enn i Nord-Jærenpakken. Dersom 
Stortinget slutter seg til den nye Jærenpakken innen 2016, vil den avløse videreføringen av dagens 
ordning. Uten tilslutning til en ny Jærenpakke 2 vil dagens bompengeordning avsluttes når 
oppstartede prosjekt er fullført og kostnadene ved avviklingen av ordningen er finansiert. 

Kollektivtrafikk 

Det har vært gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for 
transportsystemet på Jæren. Regjeringen har lagt til grunn at videre utvikling i transportsystemet 
på Jæren skal baseres på konseptet K3A Busway. Dette betyr at videreutvikling av 
transportsystemet skal være av buss- og jernbanebasert. Videre legges det på sikt til rette for en 
mulig omlegging til bybane i hovedtraseen for kollektivtrafikk mellom Stavanger, Forus, Sandnes 
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og Sandnes Øst. Det nevnes også at for utbyggingen av Sandnes Øst, legges det til grunn at det 
skal etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. 

Vegprosjekter 

Flere store vegprosjekter har fått prioritet i Stavangerregionen i perioden. De viktigste er listet opp 
under:  

- E39 (Eiganestunnellen, Ålgård-Sandved, Rogfast, Smiene-Harestad) 
- Riksveg 13 (Ryfast og Tydalsvannet)  
- Tiltak på Rv. 509 Sømmervågen-Risvika i Transportkorridor Vest 

Jernbane 

I perioden 2014-2023 prioriterer regjeringen først og fremst tiltak som vil legge til rette for mer 
gods på Sørlandsbanen. Dette innebærer blant annet nye og forlengede kryssingsspor som også 
vil komme til nytte for persontogene på Sørlandsbanen, blant annet persontrafikken på 
strekningen fra Sandnes og videre mot Egersund. 

For å utvikle tilbudet på Jærbanen videre mot Egersund må kapasiteten videre sørover utvides. 
Samferdselsdepartementet legger derfor opp til en KVU for transportløsninger for denne 
strekningen. Dette vil gi et viktig grunnlag for å kunne prioritere tiltak som er nødvendig for å 
utvikle tilbudet mellom Egersund og Sandnes/Stavanger i neste planperiode. 

Luftfart 

Trafikkprognosene for Stavanger lufthavn, Sola viser en økning fra 3,8 millioner passasjerer i 2011 
til 6 millioner fram mot 2020. Avinor har planlagt terminalutvidinger med ny terminalpir sørover 
og en utviding av terminalen på landsiden.  

Avinor vil i planperioden vurdere kapasiteten i banesystemet, samtidig med at bygging av ny 
parallell rullebane kan være nødvendig for å gi plass til terminalutviding for å imøtekomme behov 
for kapasitet i takt med trafikkutviklingen. 

Sjøtransport 

Risavika har status som stamnetthavn og utpekt havn. I perioden legges det opp til å øke 
sikkerheten og bedre tilkomsten til havna. Tiltak som nevnes er sprenging av Nilsagrunnen og 
utbedring/fornying av to eksisterende navigasjonsinnretninger. 

Når det gjelder indre Stavanger havn legges det opp til tiltak som skal øke sikkerheten og oppnå 
bedre manøvreringsareal for større passasjerfartøy i innseilingen.   
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Figur 40 Utvalgte samferdselsprosjekter i Stavangerregionen i NTP 2014-2023 

Kilde: Nasjonal transportplan 2014-2023 

Tabell 3 Viktige samferdselsprosjekter i Stavangerregionen 

Prosjekt 
Byggestart 

Åpnes for trafikk, 
antatt 

Ryfast 2012, under bygging 2018 
E39 Ålgård-
Sandved ca 2014 ca 2023 
Rogfast ca 2015 ca 2023 

Kilde: Nasjonal transportplan 2014-2023 

Påvirkning på pendlermønsteret 

Det planlegges mange investeringer i samferdselsprosjekter i Stavangerregionen i neste NTP-
periode. Økt kapasitet på samferdselsårene legger til rette for mer pendling over lenger 
strekninger.  

Bygging av Rogfast og Ryfast kan få spesielt stor innvirkning på pendlemønsteret framover. Mens 
pendlere fra Ryfylke og Haugalandet før måtte belage seg på fergetider, vil dette fra og med 2018 
(Ryfast) og 2023 (Rogfast) være erstattet med fast vegforbindelse. Utbygging av disse prosjektene 
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vil gjøre det lettere å pendle fra Haugalandet og Ryfylke til Nord-Jæren, og taler derfor isolert sett 
for økt tilflytting til disse regionene.  

Videre vil tiltak som øker kapasiteten på Jærbanen (jernbane) samt utbygging av vegstrekningen 
Ålgård-Sandved gjøre det enklere å pendle fra Sør-Jæren til Nord-Jæren.  

Befolkningsframskrivinger i de ulike regionene 
Vi har brukt modellen KOMmunenes Plan- og AnalyseSystem (KOMPAS) når vi har laget 
befolkningsframskrivinger for regionene Nord-Jæren, Sør-Jæren, Fastland Ryfylke og 
Ryfylkeøyene. I tekstboksen følger en oversikt over antagelsene vi har gjort i KOMPAS.  

Videre i dette kapittelet presenterer vi resultatene fra KOMPAS, først aggregerte størrelser for 
hele regionen og deretter en oversikt over befolkningsutviklingen for regionene innad i 
Stavangerregionen. Befolkningsframskrivingene er utgangspunktet når vi senere har beregnet det 
framtidige boligbehovet i regionene.  

Fødselsoverskudd 
I Figur 41 viser vi utviklingen i antall fødte og døde, og med tilhørende fødselsoverskudd i 
Stavangerregionen i perioden 2000-2040. Ifølge modellen vil fødselsoverskuddet i 
Stavangerregionen øke fra om lag 2 500 personer i 2013 til snaut 3 400 personer i 2030, deretter 
ligger fødselsoverskuddet om lag på dette nivået ut prognoseperioden. 

KOMPAS: 

Vi har brukt modellen Framskriving – tilbudsstyrt boligmarked når vi har laget 
befolkningsprognoser for alle kommunene i Stavangerregionen. Se KOMPAS brukermanual for en 
detaljert beskrivelse av modellen. Vi har gjort følgende antagelser: 

- Ekstern innflytting (innvandring og innenlands flytting) er konsistent med 
befolkningsmodellen vår for hele Rogaland fra tidligere i kapittelet.  

- Vi har beholdt KOMPAS` fruktbarhetsrater og dødelighetsrater for alle kommunene. Det 
eneste unntaket er Stavanger kommune, hvor vi har redusert samlet fruktbarhet i hele 
prognoseperioden da det var urealistisk høyt. 

- Vi har lagt inn boligbyggeprogram for hver enkelt kommune basert på informasjon fra 
kommunene. Dette presenteres i neste kapittel. 
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Figur 41 Fødselsoverskudd i Stavangerregionen 2000-2040 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KOMPAS 

Netto innvandring og innenlandsk flytting 
Figur 42 viser ekstern nettotilflytting (netto innvandring og innenlandsk flytting) til 
Stavangerregionen i perioden 2000-2040. Framskrivingene for ekstern nettoflytting er sterkt 
knyttet til antakelsene om økonomisk aktivitet og sysselsettingsutviklingen i regionen. I 
hovedscenarioet vårt antar vi at ekstern nettotilflytting til regionen vil holde seg på et høyt nivå i 
begynnelsen av perioden, før det vil avta noe etter 2020 i takt med nedtrapping av 
petroleumsaktiviteten. Innflyttingen til regionen holder seg likevel høy, og i 2040 tyder 
beregningene våre på en netto tilflytting på om lag 2000 personer.  

Figur 42 Utvikling i netto ekstern flytting i Stavangerregionen 2000-2040 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KOMPAS 
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Befolkningsutvikling i Stavangerregionen 
Basert på våre antagelser om økonomisk aktivitet og sysselsettingsutvikling, tyder det på at 
Stavangerregionen vil oppleve høy befolkningsvekst fram mot 2040. Vi anslår folkemengden i 
Stavangerregionen til om lag 420 000 i 2030 og snaut 480 000 i 2040, mot nesten 315 000 i 2013. 
I Figur 43 har vi sammenlignet våre resultater med beregninger gjort av SSB. Vi ser at vi ligger 
nærmere SSBs scenario for høy nasjonalt vekst (HHMH) enn middelsscenarioet (MMMM). Den 
viktigste årsaken til det er at vi tror at petroleumsvirksomheten opprettholdes lenger enn det man 
tidligere har antatt (se kapittel 3). 

Figur 43 Utvikling i folkemengde i Stavangerregionen i perioden 2000-2040 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KOMPAS 

Befolkningsutvikling i regionene innad i Stavangerregionen 
I Figur 44 presenterer vi resultater for befolkningsutviklingen i de fire regionene Nord-Jæren, Sør-
Jæren, Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene. Vi forventer klar befolkningsvekst i alle regionene. Målt 
i antall personer er det i Nord-Jæren at befolkningsveksten er størst. I perioden fra 2013 til 2040 
øker befolkningen i denne regionen med nesten 120 000 personer. Målt i prosent er det imidlertid 
Ryfylkeøyene og Sør-Jæren som vil oppleve den største veksten i befolkningen. Dette er i tråd med 
at disse to regionene også har opplevd størst vekst i befolkningen i perioden 2000-2012.  

Urbanisering trekker i retning av at flere flytter til storbyregioner. Dette, samtidig som at de fleste 
arbeidsplassene befinner seg i Nord-Jæren, trekker i retning av høy befolkningsvekst i denne 
regionen. Motsatt gjør utbygging av samferdselsprosjekter det enklere å bo i en annen region og 
pendle til jobb. Pendlingen mellom kommunene er betydelig i regionen i dag og store 
samferdselsprosjekter som Rogfast, Ryfast og E39 Ålgård-Sandved vil antakelig øke pendlingen 
framover. Effekten av dette tror vi spesielt blir gjeldene for Fastland Ryfylke. Denne regionen har 
de siste 10-12 årene opplevd klart svakest befolkningsvekst i Stavangerregionen. I denne perioden 
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hadde regionen en befolkningsvekst på bare 10 prosent, mot 23 prosent for hele 
Stavangerregionen. Vi tror imidlertid at ferdigstillelsen av Ryfast i 2018 vil snu denne trenden og 
vi forventer at tilflyttingen til regionen vil ta seg betydelig opp. Totalt i perioden 2013 til 2040 
forventer vi befolkningsvekst på 55 prosent for Fastland Ryfylke. 

Figur 44 Befolkningsprognose i Nord-Jæren (høyre akse), Sør-Jæren, Fastland Ryfylke og 
Ryfylkeøyene  

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KOMPAS 

Ulike scenarioer for befolkningsutviklingen 
For å illustrere betydningen av anslaget på sysselsettingsveksten framover, har vi laget et 
høyscenario og et lavscenario (se tidligere i kapittelet for beskrivelsen av scenarioene). Her vil vi 
nøye oss med å presentere hvordan scenarioene påvirker befolkningsveksten i Stavangerregionen. 
I neste kapittel, der vi ser nøyere på boligbehovet, vil vi vise hvordan de ulike scenarioene slår ut 
for de ulike regionene av Stavangerregionen. 

Figur 45 viser folketallet i de tre scenarioene. Som vi ser av figuren skiller det lite mellom 
scenarioene fram til 2020. Avstanden mellom scenarioene øker gradvis utover 
framskrivingsperioden. Samlet sett øker folketallet i Stavangerregionen i høyscenarioet med 
43.000 mer enn i hovedscenarioet fram til 2040. 1. januar 2041 består befolkningen i 
Stavangerregionen av 523.000 personer i høyscenarioet. I lavscenarioet bidrar lavere 
sysselsettingsvekst til lavere befolkningsvekst, og mot slutten av framskrivingsperioden flater 
befolkningsveksten i regionen ut. 1. januar 2041 består befolkningen i Stavangerregionen av 
441.000 personer i lavscenarioet.  
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Figur 45: Samlet befolkning i Stavangerregionen 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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5. Boligbehov i Stavangerregionen
Analysen av økonomisk aktivitet og sysselsettingsutvikling, befolkningsframskrivingene og 
pendleranalyser har alle vært et ledd i å beregne det framtidige boligbehovet i Stavangerregionen. 
Med utgangspunkt i de totale befolkningsframskrivingene, har vi utviklet framskrivinger for det 
forventede boligbehovet i regionen fram til og med 2040. Videre har vi benyttet KOMPAS til å 
beregne boligbehovet etter ulike husholdningstyper. I dette kapittelet vil vi vise resultatene fra 
beregningen utført av KOMPAS for Nord-Jæren, Sør-Jæren, Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene. 

Hvordan skal framskrivingene av boligbehovet forstås? 
For å forstå resultatene i dette kapittelet, er det for det første viktig å vite hva vi mener med 
boligbehov og, for det andre, hvilke forutsetninger framskrivingene bygger på:  

• Med boligbehov skal vi i denne rapporten mene boligetterspørsel, dvs. det antallet boliger
befolkningen er villig til å eie til en gitt markedspris.

• I framskrivingene forutsetter vi at markedsprisen på boliger følger inntektsutviklingen til
husholdningene, og ellers ikke påvirkes av konjunkturelle forhold i rentenivået eller annet.
Dette innebærerer at dagens prisforskjeller mellom ulike regioner holdes konstante. Dette
gjelder både innad i Stavangerregionen, og mellom Stavangerregionen og andre regioner.

• Med antakelsen om stabile markedsforhold, ligger det også en antakelse om at en vekst i
boligbehovet i én region følges av en tilsvarende vekst i boligbyggingen i samme region.
Alle ekstra boliger som blir etterspurt framover, blir altså per forutsetning bygget i samme
omfang som tidligere. Samme antakelse gjelder ved en nedgang i boligbehovet. Det vil
således ikke oppstå noe ytterligere mangel eller overskudd av boliger i markedet i
framskrivingsperioden, enn det vi har opplevd i den nære forhistorien. Dette gjelder også
mellom regionene. Det innebærer at vi i framskrivingene antar at myndighetene hverken
tar i bruk virkemidler for å begrense eller øke tilflytningen til regionen.

Disse antakelsene innebærer at boligbehovet i våre framskrivinger må ses på som det 
nybyggingsbehovet som oppstår dersom rådende markedsforhold holdes uendret, og dersom 
myndighetnene ikke iverksetter annerledes tiltak enn i dag for å begrense eller øke tilflyttingen til 
regionene. Boligbehovet i framskrivingene trenger således ikke å reflektere vår beste gjetning på 
det realiserte antallet boliger framover. Det er heller 
ikke et uttrykk for våre holdninger til hva vi mener bør 
bygges framover. 

Videre innebærer antakelsene om uendrete 
markedsforhold at resultatene i dette kapittelet ikke 
er påvirket av hva vi finner som potensial for boligbyggingen i neste kapittel. Boligbehovet er 
dermed ikke påvirket av graden av realisme i om behovet kan møtes.  

«Boligbehovet er dermed ikke påvirket av graden av 
realisme i om behovet kan møtes.» 

55 



 Rapport 10-2014   Boligbehov og potensialet for boligbygging 

Det framskrivingene er ment å vise, er hvilken boligbygging som må til i de ulike regionene for at 
boligprisene der ikke skal utvikle seg annerledes enn 
andre steder. For eksempel, dersom boligbehovet på 
Ryfylkeøyene enten ikke lar seg realisere eller 
politikerne ikke ønsker å bygge så mange boliger, vil 
boligprisene der stige mer enn i andre deler av 
Stavangerregionen. På den måten dempes 
boligetterspørselen på Ryflylkeøyene i forhold til vår 

framskriving. Dette eksempelet viser at den realiserte 
boligetterspørselen kan bli annerledes enn det vi her 
mener er boligbehovet. Det kan til og med hende vi 
tror at denne avvikende utviklingen vil skje uten at vi 
har tatt hensyn til det, på grunn av forutsetningene 
som framskrivingene skal bygge på. Framskrivingene 
må således ikke betraktes som prognoser, men framskrivinger til bruk for planleggingsformål. 

 

Boligbehovet i KOMPAS 

I KOMPAS beregnes boligbehovet i hver kommune fordelt på kjønn, husholdningstype og 
aldersgrupper. Beregningen tar utgangspunkt i folkemengden etter eksternflytting. Deretter 
multipliseres folkemengden per alder og kjønn med andelen i ulike husholdningstyper og 
med boligfrekvensene etter husholdningstype, alder og kjønn. Se KOMPAS brukermanual for 
en detaljert beskrivelse av beregningen. 

Det estimerte boligbehovet stemmer ikke nødvendigvis overens med den faktiske 
boligmengden. KOMPAS korrigerer for dette ved å benytte en nivåfaktor. Forskjellen mellom 
estimert boligmengde og faktisk boligmengde kan komme som følge av at ikke alle i 
befolkningen har realisert sitt boligbehov. I vår rapport presenterer vi det estimerte 
boligbehovet etter husholdningstyper. Under følger nivåfaktorene* for hver region: 

Nord-Jæren: 0,98 

Sør-Jæren: 0,95 

Fastland Ryfylke: 1,13 

Ryfylkeøyene: 1,07 

*Nivåfaktor=antall boliger/estimert boligbehov. 

«Det framskrivingene er ment å vise, er hvilken 
boligbygging som må til i de ulike regionene for at 
boligprisene der ikke skal utvikle seg annerledes enn 
andre steder.» 

«Framskrivingene må således ikke betraktes som 
prognoser, men nettopp kun framskrivinger.» 
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Boligbehovet i Nord-Jæren 
I Figur 46 presenterer vi boligbehovet etter husholdningstype i Nord-Jæren. Ifølge våre 
framskrivinger vil det totale boligbehovet øke fra 102 000 boliger i 2013 til drøyt 156 000 boliger i 
2040. Dette utgjør dermed et behov for bygging av 54 000 boliger i perioden.  

Som vi ser fra Kilde: KOMPAS 

Figur 47 er det spesielt innenfor gruppen «Aleneboende» at økningen i boligbehovet vil være 
størst. I perioden 2013 til 2040 øker boligbehovet med 22 000 boliger for denne gruppen. Også 
gruppen «Par uten hjemmeværende barn» vil oppleve en stor økning i perioden, med en økning i 
boligbehovet på drøyt 14 000 personer. Økningen i disse to gruppene kan blant annet knyttes til 
aldringen i befolkningen i perioden. Det at vi kan forvente en så stor økning i akkurat disse 
husholdningsgruppene tyder på at det vil bli et stort behov for små boliger og spesielt leiligheter. 
Også gruppen «Par med barn (yngste mellom 0-17)» utgjør en stor andel av det framtidige 
boligbehovet. 

Figur 46: Boligbehov etter husholdningstype i Nord-Jæren 

Kilde: KOMPAS 
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Figur 47: Økning i boligbehov fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

Kilde: KOMPAS 

Boligbehovet i Sør-Jæren 
I Figur 48 presenterer vi boligbehovet etter husholdningstype i Sør-Jæren. I følge våre 
framskrivinger vil det totale boligbehovet i Sør-Jæren øke fra snaut 19 000 boliger i 2013 til 32 000 
boliger i 2040. Dette utgjør dermed et behov for bygging av 13 000 boliger i perioden. 

Også i denne regionen er det husholdningsgruppene «Aleneboende», «Par uten hjemmeværende 
barn» og «Par med barn (yngste mellom 0-17)» som utgjør en stor andel av økningen i 
boligbehovet. Dette tyder på at det vil være behov for mange leiligheter, men også rekkehus og 
eneboliger som er tilpasset barnefamilier. 
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Figur 48: Boligbehov etter husholdningstype i Sør-Jæren 

Kilde: KOMPAS 

Figur 49: Økning i boligbehov fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

Kilde: KOMPAS 

Boligbehovet i Fastland Ryfylke 
I Figur 50 presenterer vi boligbehovet etter husholdningstype i Fastland Ryfylke. I følge våre 
framskrivinger vil det totale boligbehovet i denne regionen øke fra 8 000 boliger i 2013 til drøyt 
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12 500 boliger i 2040. Dette utgjør dermed et behov for bygging av mer enn 4 500 boliger i 
perioden. 

Etter flere år med relativt lav befolkningsvekst tror vi at befolkningsveksten vil ta seg betydelig 
opp i denne regionen framover, spesielt etter at Ryfast er forventet ferdigstilt i 2018. Dette vil 
medføre en klar økning i boligbehovet for denne regionen, og det er spesielt i Strand kommune at 
vi forventer at mesteparten av økningen i boligbehovet vil komme.  

Som for de andre regionene er det husholdningsgruppene «Aleneboende», «Par uten 
hjemmeværende barn» og «Par med barn (yngste mellom 0-17)» som er forventet i bidra mest til 
økningen i boligbehovet framover. Dette betyr at det blir behov for et variert tilbud av boliger, og 
kanskje spesielt leiligheter. 

Figur 50: Boligbehov etter husholdningstype i Fastland Ryfylke 

Kilde: KOMPAS 
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Figur 51: Økning i boligbehov fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 
Kilde: KOMPAS 

Boligbehovet på Ryfylkeøyene 
I Figur 52 presenterer vi boligbehovet etter husholdningstype på Ryfylkeøyene. I følge våre 
framskrivinger vil det totale boligbehovet i denne regionen øke fra 3 200 boliger i 2013 til 5 800 
boliger i 2040. Dette utgjør dermed et behov for bygging av nesten 2 600 boliger i perioden. 

Ryfylkeøyene er den regionen i vår analyse som har størst prosentvis vekst i boligbehovet. Dersom 
befolkningsframskrivingene våre slår til vil boligbehovet i regionen øke med 80 prosent fra 2013 
til 2040. Det er i Rennesøy at vi forventer at store deler av økningen i boligbehovet vil komme. 
Rennesøy har de siste årene vært i landstoppen når det gjelder befolkningsvekst, og siden 2006 
har befolkningsveksten i denne kommunen ligger på mellom 3-7 prosent årlig.  
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Figur 52: Boligbehov etter husholdningstype på Ryfylkeøyene 

 

Kilde: KOMPAS 

Figur 53: Økning i boligbehov fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 

Kilde: KOMPAS 

Ulike scenarioer for boligbehovet 
For å illustrere betydningen av den økonomiske utviklingen for boligbehovet framover, har vi laget 
et høyscenario og et lavscenario (se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av scenarioene).  
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I Figur 54 - Figur 57 vises økningen i boligbehovet i de fire regionene i framskrivingsperioden for 
ulike husholdningstyper. De ulike scenarioene for befolkningsframskrivingene gir store forskjeller 
i beregnet boligbehov for de ulike regionene. Dersom høyscenarioet slår til, vil boligbehovet i 
Nord-Jæren øke med drøyt 66.000 boliger fra 2013 til 2040. Dette er 12.000 flere boliger enn i 
hovedscenarioet. I lavscenarioet øker boligbehovet med 44.000 boliger i framskrivingsperioden. 
Dersom vi studerer boligbehovet for ulike husholdningstyper, finner vi at det er spesielt stor 
forskjell mellom scenarioene for husholdningstypen «Par m/barn (yngste 0-17 år), men også 
«Aleneboende». Årsaken til dette er at sysselsettingsveksten er det eneste som skiller 
scenarioene. I høyscenarioet der sysselsettingsveksten er høy, tiltrekkes spesielt mange unge i 
yrkesaktiv alder som gjerne er i etableringsfasen eller har yngre barn. Tilsvarende vil lavscenarioet 
med lav sysselsettingsvekst tiltrekke seg færre av denne befolkningsgruppen.  

I Sør-Jæren øker boligbehovet med 16.000 boliger i høyscenarioet, mens boligbehovet i 
lavscenarioet er drøyt 10.000 i perioden fram til 2040. I Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene øker 
boligbehovet i høyscenarioet nesten med dobbelt så mye som i lavscenarioet. I førstnevnte øker 
boligbehovet med drøyt 5.600 boliger i høyscenarioet, mens boligbehovet øker med nesten 3.000 
i lavscenarioet. På Ryfylkeøyene øker boligbehovet med 3.400 boliger i høyscenarioet og snaut 
1.900 i lavscenarioet. 

Figur 54: Økning i boligbehov i Nord-Jæren fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 55: Økning i boligbehov i Sør-Jæren fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 56: Økning i boligbehov i Fastland Ryfylke fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 57: Økning i boligbehov i Ryfylkeøyene fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper 

 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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6. Potensialet for boligbygging
Vi har kartlagt potensialet for boligbyggingen i alle kommunene i Stavangerregionen. Først i dette 
kapittelet vil vi presentere resultatet fra denne kartleggingen. Deretter vil vi sammenligne dette 
med framskrivingene for boligbehovet som vi har identifisert tidligere i denne rapporten. Denne 
analysen vil vise i hvilken grad de ulike regionene har tilgang på boligområder som kan dekke 
boligbehovet i framtiden. 

Først vil vi begynne med en historisk gjennomgang av forholdet mellom befolkningsvekst og 
boligbygging. Som vi ser av Figur 58 har ikke boligbyggingen i Stavangerregionen holdt tritt med 
den kraftige befolkningsveksten siden 2006. I figuren viser vi også forholdet mellom boligbygging 
og befolkningsvekst (boligbygging dividert med befolkningsvekst), og som vi ser har dette falt 
kraftig siden 2000. 

Figur 58 Befolkningsvekst, boligbygging og forholdet mellom dem (høyre akse) i 
Stavangerregionen 

Det at boligbyggingen ikke har holdt tritt med befolkningsveksten er ikke unikt for 
Stavangerregionene. I Figur 59 viser vi en oversikt over forholdstallet mellom boligbygging og 
befolkningsvekst i perioden 2006 til 2012 for alle fylkene i landet. Her ser vi at Stavangerregionen 
plasserer seg under landsgjennomsnittet, men at for eksempel Oslo har hatt en klart lavere 
boligbygging når man ser det i forhold til befolkningsveksten. 

 -

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1,0

 1,2

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

Befolkningsvekst Boligbygging Boligbygging/befolkningsvekst

66 



 Rapport 10-2014   Boligbehov og potensialet for boligbygging 

Figur 59 Boligbygging dividert på befolkningsvekst mellom 2006 og 20127 

 

Potensialet for boligbygging i regionene 
Vi har kartlagt potensialet for boligbygging i alle kommunene i regionen. Kartleggingen er i all 
hovedsak basert på tilsendt informasjon fra kommunene, men vi har også benyttet oss av 
statistikken ECON Nye boliger som Samfunnsøkonomisk analyse gir ut for å kartlegge 
boligprosjekter som ligger ute for salg i dag. Boligbyggeprogrammet strekker seg over perioden 
2013-2040. De færreste av kommunene har boligbyggeprogram som strekker seg lenger enn 
eksisterende kommuneplanperiode, og potensialet etter denne perioden er derfor usikkert. I 
kommuneplanperioden har ofte kommunene god oversikt over det totale potensialet for 
boligbygging, mens forventningene om når boligene vil bygges i perioden er det derimot mer 
usikkerhet rundt. Vi har fått informasjon fra nesten alle kommunene i regionen, og i  

Tabell 4 oppsummerer vi anslag på det årlige potensialet for boligbygging fra hver kommune, samt 
kilden til informasjon fra de ulike kommune. 

Tabell 4 Potensialet for boligbygging i kommunene fra 2013-2040 og kilde til informasjon 

Kommune Boligbygge-
potensialet 
2013-2040 

Kilde til informasjon 

Sandnes        20 100  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2030. 
I perioden 2030-2040 forutsetter vi at boligpotensialet ligger på 
samme nivå som årene før. 

Stavanger        37 200  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2030. 
I perioden 2030-2040 forutsetter vi et potensialet på 1250 boliger 

7 Figuren viser vekst i antall boliger dividert på vekst i antall personer i befolkningen. I Oslo har det for 
eksempel kommet 0,25 nye boliger per nye innbygger 
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per år, som er i tråd med at bystyret har bestemt at det i perioden 
skal tilrettelegges for minst 1250 boliger per år. 

Sola     8 400  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2030. 
I perioden 2030-2040 forutsetter vi at boligpotensialet ligger på 
samme nivå som årene før. 

Randaberg     2 300  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2030. 
I perioden 2030-2040 forutsetter vi at boligpotensialet ligger på 
samme nivå som årene før. 

Gjesdal     5 100  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2040. 

Klepp     6 100  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder totalt boligpotensial i kommunen for hele 
perioden, samt årlig forventet boligpotensial i perioden 2013-2025. 

Time     5 700  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder totalt boligpotensial i kommunen for hele 
perioden. Vi har gjort våre egne vurderinger om årlig forventet 
boligpotensial i perioden. 

Forsand    200  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder totalt boligpotensial i kommunen for hele 
perioden. Vi har gjort våre egne vurderinger om årlig forventet 
boligpotensial i perioden. 

Hjelmeland    600  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder totalt boligpotensial i kommunen for hele 
perioden. Vi har gjort våre egne vurderinger om årlig forventet 
boligpotensial i perioden. 

Strand     2 700  Vi har fått tilsendt informasjon om totalt boligpotensial i kommunen 
for hele perioden. Vi har gjort våre egne vurderinger om årlig 
forventet boligpotensial i perioden. 

Suldal    500  Vi har ikke fått informasjon om boligbyggeprogram fra denne 
kommunen, og anslagene er derfor usikre. Vår kilde har vært 
kommuneplan for perioden, og statistikk over historisk boligbygging 
i kommunen. 

Finnøy    800  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder totalt boligpotensial i kommunen for hele 
perioden. Vi har gjort våre egne vurderinger om årlig forventet 
boligpotensial i perioden. 

Kvitsøy    100  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen. 
Datasettet inneholder årlig forventet boligpotensial fra 2013-2040. 

Rennesøy     1 300  Vi har fått tilsendt detaljert boligbyggeprogram fra kommunen for 
perioden 2013-2018. Datasettet inneholder årlig forventet 
boligpotensial. I perioden 2019-2040 har vi forutsatt at 
boligpotensialet er på om lag 40 boliger årlig. 

Totalt   91 000 

Basert på informasjonen fra kommunene samt våre egne vurderinger har vi laget en oversikt over 
forventet årlig boligpotensial i de fire regionene Nord-Jæren, Sør-Jæren, Fastland Ryfylke og 
Ryfylkeøyene. Dette er presentert i Figur 60. Som vi ser fra figuren forventer kommunene at 
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potensialet for årlig boligbygging øker fra om lag 2 500 i 2013 til nesten 3 500 boliger i 2017. Det 
er spesielt i Nord-Jæren at brorparten av boligpotensialet ligger. Dette stemmer godt overens med 
at en stor andel av befolkningsveksten er forventet å komme i denne regionen. 

Figur 60 Årlig potensial for boligbygging i Stavangerregionen 

 

Kilde: Informasjon fra kommunene 

Viktige forutsetninger og risikomomenter 
For at det identifiserte boligpotensialet skal kunne realiseres, er det flere viktige forutsetninger 
som må oppfylles. Blant annet forutsettes det at planprosesser i kommunene ligger i forkant av 
utviklingen og legger til rette for boligbygging i flere år framover. Prosessen fra et område er ferdig 
regulert til boligene står klare for innflytting er en mangeårig prosess, og tilgang på boligområder 
i dag er derfor avgjørende for å møte boligbehovet om 3-4 år.  

De færreste av kommunene i regionen har et boligbyggeprogram som strekker seg frem til 2040. 
De vedtatte kommuneplanene strekker seg gjerne bare til 2020-2025. Vi har utfordret 
kommuneplanleggerne til å hjelpe oss med å kartlegge boligpotensialet helt fram til 2040. 
Anslagene for kommunene inneholder derfor i enkelte tilfeller boligområder som er under 
planlegging, men som ikke har blitt endelig vedtatt av kommune. Omfanget av dette er ikke stort, 
men utgjør likevel et risikomoment for boligpotensialet på lang sikt. Dersom flere av disse 
boligområdene stoppes, for eksempel på grunn av jordvern eller andre hensyn, må disse erstattes 
av andre potensielle boligområder i den grad det trengs for å møte boligbehovet. 

Dessuten er det avgjørende at kommunene har tilstrekkelig kapasitet og vilje til å møte den 
forventede veksten i regionene. Høy befolkningsvekst krever infrastrukturinvesteringer i skoler, 
barnehager, renovasjon osv. Dette legger press på kommuneøkonomien, noe som kan gjøre det 
vanskeligere å realisere boligbyggepotensialet. 
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Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging 
I figurene under har vi sammenlignet det estimerte boligbehovet med potensialet for boligbygging 
i prognoseperioden. Vi har justert boligmengden med nivåfaktoren som forklart i boksen i 
kapittelet om boligbehov, slik at de to størrelsene bedre kan sammenlignes i en figur. Dersom 
potensialet for boligbygging er lavere enn forventet boligbehov, tyder dette på at man må legge 
til rette for mer boligbygging for å dekke behovet.  

Nord-Jæren og Sør-Jæren 
Dersom vi sammenligner forventet boligbehov og potensialet for boligbygging, finner vi at 
regionene Nord-Jæren og Sør-Jæren har planlagt mange boligområder framover. Som vi ser fra 
Figur 61 og Figur 62 vil begge regionene ha god klaring på lang sikt når det gjelder å møte 
boligbehovet. 

Imidlertid viser analysen vår for Nord-Jæren at boligbehovet vil overgår potensialet for 
boligbygging på kort sikt. Vår forventning om høy befolkningsvekst også i 2014 gjør at 
boligbehovet overgår det rapporterte boligbyggingspotensialet med nesten 400 boliger dette året. 
Dette utjevnes imidlertid i årene etter da potensialet for boligbygging tar seg opp. Analysen tyder 
imidlertid at man kan forvente fortsatt sterkt press i boligmarkedet i området de neste 2-3 årene 
med mindre man er i stand til å framskynde byggingen av boliger som det tross alt er potensiale 
for.  

Figur 61 Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging på Nord-Jæren 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 62 Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging på Sør-Jæren 

 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 

Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene 
Analysen vår for Fastland Ryfylke og Ryfylkeøyene viser at det er god tilgang på boligområder på 
kort sikt. Dersom våre befolkningsframskrivinger slår til vil det akkumulerte potensialet for 
boligbygging være høyt nok til å dekke boligbehovet i regionen fram til 2020 på Ryfylkeøyene og 
2021 for Fastland Ryfylke.  

Som vi ser av Figur 63 og Figur 64 viser imidlertid analysen vår at begge regionene vil oppleve et 
underskudd av boliger i perioden etter 2021. Dette er imidlertid langt fram i tid, noe som gir 
kommunene tid til å identifisere nye boligområder som kan absorbere den forventede 
befolkningsveksten.  

Det at vår analyse viser at boligbehovet vil overgå potensialet for boligbygging etter 2021, kan 
også skyldes mangelfull kartlegging. Vi oppnådde ikke kontakt med alle kommunene, og 
potensielle boligområder kan ha blitt utelatt. Det analysen imidlertid viser, er at økende 
boligbehov i regionen vil øke presset på boligområdet, og at det er viktig å legge til rette for flere 
boligområder i årene framover.  
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Figur 63 Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging i Fastland Ryfylke 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 64 Forholdet mellom boligbehov og potensialet for boligbygging på Ryfylkeøyene 

Kilde: KOMPAS og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vedlegg A. Samfunnsøkonomisk analyse sin 
befolkningsmodell for Rogaland 
Vi har laget en modell som gir anslag for befolkningsutviklingen i Rogaland. Modellen er satt 
sammen av et sett med demografiske komponenter. Verdien på disse framover er basert på 
hvordan de har utviklet seg i fylket gjennom de siste årene. Dette gjelder først og fremst de fire 
demografiske hovedkomponentene, fertilitet (antall fødsler), dødelighet (antall døde), 
innenlandsk nettoflytting og flyttinger fra og til utlandet. Forventningen om utviklingen i antall 
fødte og antall døde er i sin helhet basert på nyere historiske tall med beregninger av 
sannsynligheter blant kvinner for å føde barn gitt kvinnens alder, samt sannsynligheten for å dø 
gitt menn og kvinners ettårige aldersstruktur i fylket. Innenlandsk nettoflytting og netto 
innvandring fra utlandet bestemmes i tillegg til nyere observerte nivåtall også av estimerte 
sammenhenger mellom hvordan de innenlandske nettoflytteratene og nettoinnvandringsratene 
endrer seg i forhold til de årlige endringer i antall sysselsatte i fylket (målt etter bosted).  

Datagrunnlaget for alle empiriske størrelser er hentet fra publisert offisiell statistikk for befolkning 
og sysselsetting ned til så detaljert geografisk nivå som det har vært mulig å fremskaffe fra 
publiserte tall. I vårt modellgrunnlag har vi der det ikke har vært mulig å framskaffe ønsket 
geografisk detaljeringsnivå av publiserte data, foretatt beregninger og fordelinger med bakgrunn 
i noen valgte forutsetninger. Det gis her en kort beskrivelse av hvordan datagrunnlaget er 
tilrettelagt og hvordan modellen bygget opp. 

Antall fødte og beregning av fødselsrater 
Vi har benyttet antall kvinner i fødedyktig alder i fylket som grunnlag for å beregne fødselsrater. 
Dette er definert som kvinner i alderen 15-49 år. Man kan benytte antall kvinner ved inngangen 
til hvert år for å beregne antall fødsler gitt kvinnenes alder ved inngangen til året. Men i og med 
at alder i statistikken er definert som kvinnens alder ved fødselen, kan det være bedre å bruke en 
betegnelse for middelfolkemengden av kvinner i fødedyktig alder i løpet av et kalenderår. Vi har 
derfor valgt å bruke tall for middelfolkemengden av kvinner etter ettårig alder i aldersgruppene 
15-49 år. Vi har valgt en beregningsmåte av middelfolkemengden der tallene for hver kohort ved 
inngangen til ett år og samme kohort ved inngangen til påfølgende år summeres og divideres på 
to. Med positiv netto innflytting og positiv netto innvandring så øker som regel de fleste kohorter 
av kvinner i fødedyktig alder i løpet av et år. Da er middelfolkemengden høyere enn folkemengden 
per 1. januar. På tilsvarende måte reduseres tallet på kvinner i flere kohorter dersom fylket har 
netto utflytting og netto utvandring. Dødeligheten i kohortene kommer også til fratrekk gjennom 
året, men dødeligheten blant kvinner i alderen 15-49 år er ganske liten, så påvirkningen av 
dødelighet på antall kvinner er her svært beskjeden.   

Oppsummert kan man si at middelfolkemengden for hver kohort av kvinner i fødedyktig alder i 
løpet av et år, er kohortens utvikling fra det ene året til det neste kontrollert for netto innflytting 
og netto utvandring samt for en svært liten dødelighet. 
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Figur 65: Fruktbarhet (antall barn per kvinne) i Rogaland etter alder. Gjennomsnitt 2008-2012 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Det er deretter benyttet tall for antall fødte barn per år av hver ettårige kohort av kvinner i 
fødedyktig alder. Deretter beregnes sannsynligheten for å føde barn av hver ettårige kohort av 
kvinner i fødedyktig alder ved å dividere antall barn født av hver ettårige kohort av kvinner i 
fødedyktig alder i Rogaland på middelfolkemengden av kvinner i hver tilhørende kohort.  

Som grunnlag for fødselsratene som er benyttet i befolkningsmodellen, har vi benyttet slike 
beregninger som et gjennomsnitt over en femårig basisperiode, i denne omgang gitt ved tall for 
årene 2008-2012. Disse beregnete fødselsratene er vist i Figur 65. 

Nyfødte barn fordeler seg ikke jevnt på kjønn. Det er en svak overvekt av nyfødte gutter. 
Gjennomgående er det slik at om lag 51 prosent av de nyfødte er gutter og 49 prosent jenter. Det 
er faktisk overraskende nok lite variasjon i dette forholdstallet på tvers av populasjoner, enten det 
gjelder over tid eller mellom fylker, land eller folkeslag. For å ta hensyn til dette, har vi valgt 
nettopp 51 prosent gutter og 49 prosent jenter. 

Antall døde og beregning av dødsrater 
De mest detaljerte publiserte tallene for antall døde på fylkesnivå er gitt etter kjønn og tiårige 
aldersgrupper. For å angi antall døde i Rogaland fordelt på ettårig aldersgrupper, har vi antatt 
samme fordeling innenfor tiårsgruppene som på landsbasis. Dødsratene for aldersgruppene 0-89 
år er så beregnet ved å dividere dette på antallet i befolkningsgruppen.  
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Figur 66: Dødsrater og årlige endringer i dødsratene i framskrivingsperioden 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Dødssannsynligheter for personer 90 år og over etter ettårige aldersgrupper og kjønn er antatt å 
være de samme som på landsbasis. Grunnen til at vi benytter landsgjennomsnittet for 
dødeligheten i denne eldste aldersgruppen er at statistikkgrunnlaget ikke gir detaljerte 
opplysninger om antall døde etter ettårig alder og kjønn på fylkesnivå. En strukturfordeling av 
dødeligheten i hele denne eldste aldersgruppen på ettårig alder og fylke vil fort kunne gi dødsrater 
på over 1 for enkelte ettårige aldersgrupper.  

På tilsvarende måte som for fødselsratene benyttes også her tall for døde og befolkning som 
et veid gjennomsnitt over årene 2008-2012. De beregnete dødsratene er vist i Figur 66. 

Historiske tall viser imidlertid at dødeligheten har gått litt ned i de fleste aldersgrupper 
gjennom en del år, noe som har resultert i at gjennomsnittlig levealder i befolkningen har økt. 
Det er flere grunner til å forvente at denne trenden også vil fortsette i framtiden. Med andre 
ord vil en framskriving av en befolkning med faste dødsrater, fort kunne overvurdere 
dødeligheten, og dermed undervurdere befolkningsøkningen i de fleste ettårige 
aldersgrupper. Vi har derfor nedjustert framtidige dødsrater noe i våre framskrivinger. I 
beregningen av den årlige nedgangen i dødsratene, har vi tatt utgangspunkt i endringene de 
siste årene. Nedjusteringen per år er vist i Figur 66. 
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Innenlands flytting og beregning av innenlandske nettoflytterater  
I den offisielle publiserte statistikken finner man tall for innenlands flytting, både for inn-, ut- og 
nettoflytting gitt i form av aldersgrupper, men ikke fordelt på kjønn. Vi bruker kun tall for netto 
innflytting og beregner disse i form av andeler av befolkningsmengden innenfor de samme 
aldersgruppene, og har antatt samme nettoflytterate for alle innenfor de ulike aldersgruppene. 

Figur 67: Nettoinnflyttingsrater i Rogaland med null sysselsettingsvekst 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Vi har undersøkt om det har vært en sammenheng mellom nettoflytteratene som beskrevet over 
og endringen i antall sysselsatte i Rogaland. Dette har vi gjort på grunnlag av årlige observasjoner 
over perioden 2006-2012. Sammenhengene vi fant var imidlertid svært små. Vi har tatt hensyn til 
sammenhengen, men de er så små at sysselsettingsveksten i Rogaland ikke gir noe nevneverdig 
utslag i nettoinnflyttingen. Nettoinnflyttingsratene innenfor de ulike aldersgruppene med null 
sysselsettingsvekst er vist i Figur 67. 

Innvandring og beregning av netto innvandringsrater 
I den offisielle publiserte statistikken finner vi ikke tall for innvandring som gir så detaljerte tall 
etter aldersgrupper på fylkesnivå som det som fremkommer for den innenlandske flyttingen. 
Derimot finner vi tall i den offisielt publiserte statistikken for totale flyttinger (innenlands pluss til 
og fra utlandet) for de samme aldersgrupper og kjønn på fylkesnivå. Ved å aggregere totale 
flyttetall til aldersgrupper og fylke, og trekke fra tilsvarende tall for innenlandske flyttinger, sitter 
vi igjen med tall for inn-, ut- og nettoinnvandring etter aldersgrupper, kjønn og fylker.  

Vi har her på tilsvarende måte som for innenlandske flyttinger konsentrert oppmerksomheten om 
nettoinnvandringstallene, som altså sier noe om forholdet mellom inn- og utvandringen fra fylket. 
For å lage innvandringsrater, hvor stor andel av en viss befolkningsmengde som forventes å 
innvandre, er det også her mulig å ta utgangspunkt i enten beholdningene av befolkningsgruppene 
ved inngangen til et år, eller beregne beholdningene som middelfolkemengder ved å følge hver 
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ettårige aldersgruppe i befolkningen fra begynnelsen av det ene året og frem til begynnelsen av 
det neste året for deretter å beregne gjennomsnittet. For Rogaland har vi valgt å benytte 
middelfolkemengden i hver aldersgruppe som grunnlag for beregning av 
nettoinnvandringsratene. Ved å dividere antallet ”nettoinnvandrere” på hele 
middelfolkemengden i hver aldersgruppe får vi et uttrykk for hvor stor ”nettosannsynligheten” er 
for å innvandre, og da enten inn eller ut av et fylke avhengig av om den beregnede 
nettoinnvandringsraten i hver av aldersgruppene er positiv eller negativ.    

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Også når det gjelder nettoinnvandring har vi undersøkt om den har en sammenheng med 
utviklingen i sysselsettingen i Rogaland. Dette har vi gjort på grunnlag av årlige observasjoner over 
perioden 2006-2012. Her fant vi relativt store og statistisk signifikante sammenhenger. Økt 
sysselsetting gir høyere nettoinnvandring. Dataene gir imidlertid ingen grunn til å anta at 
all nettoinnvandring kan knyttes til sysselsettingsveksten. Årsaken er at det trolig er gunstig å 
innvandre til Norge og Rogaland uansett. Vi antar at det vil fortsette å være slik i 
framskrivingsperioden i hovedscenarioet, siden våre sysselsettingsanslag tyder på at 
arbedismarkedsregimet da ikke endres vesentlig fra det vi har sett i tallfestingsperioden til 
modellen. I alternativscenarioene endres imidlertid arbeidsmarkedene seg mer betydelig. Da er 
det grunn til å tro at mer av innvandringen knyttes til utviklingen i sysselsetting. Dessuten må vi i 
alternativscenarioene ha en nærmere kobling mellom sysselsetting og befolkningen i arbeidsfør 
alder for å sikre en rimelig utvikling i yrkesfrekvensene i befolknigen. I alternativscenarioene har 
vi derfor tallfestet sammenhengen på nytt under antakelse om null sysselsettingsuavhengig 
netto innvandring. Innvandringsmodellen som vi bruker i hovedscenarioet er vist i Figur 68. 
Innvandringsmodellen som vi har brukt i alternativscenarioene er vist i Figur 69.
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Figur 68: Netto innvandringsrate (innvandring i % av befolkningen) i Rogaland brukt i hovedscenarioet
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Som vi ser av Figur 68 og Figur 69 er det høyest nettoinnvandring blant de mellom 20 og 40 år. 
Innvandringen er betydelig også for de mellom 40 og 50 år. Også barn innvandrer, særlig i 
førskolealder. Disse følger selvsagt med foreldrene sine, og familier har altså en svak tendens til 
å migrere før barna knytter seg til en skole. Vi ser at aldersfordelingen er den samme 
uavhengig om den er sysselsettingsmotivert eller ikke. Sysselsettingen har imidlertid en noe større 
effekt på nettoinnvandringen blant menn enn kvinner. Med to prosent sysselsettingsvekst, som i 
de første årene i framskrivingen, er bidraget til nettoinnvandringen om lag like stort fra hver 
av de to faktorene – den sysselsettingsuavhengige og den sysselsettingsavhengige. 

Modellen 
De fire hovedkomponentene som er beskrevet i avsnittene over inngår i 
befolkningsframskrivingsmodellen som grunnlag for en framskriving av befolkningen etter den 
såkalte kohort-komponent-metoden. Det vil si at vi framskriver befolkningen for ett og ett år av 
gangen med utgangspunkt i beholdningen av befolkningen etter kjønn og ettårig alder ved 
inngangen til det siste året vi har detaljerte observerte befolkningstall. For den siste 
befolkningsframskrivingen for Rogaland ble startdato satt til 1. januar 2013. Deretter ble 
befolkningen framskrevet ved hjelp av aldring (det vil si at den hjemmehørende befolkningen blir 
ett år eldre i løpet av året), fødte minus døde, pluss innenlands nettoflytting og netto innvandring, 
slik at vi får en framskrevet beholdning av befolkningen etter kjønn og ettårig alder ved utgangen 
av 2013. Disse utgjør samtidig inngangsbestanden til framskrivingen for 2014. Slik fortsetter vi helt 
til vi kommer fram til og med 2040 (1. januar 2041) som er det siste framskrivingsåret. 
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Figur 68: Netto innvandringsrate (innvandring i % av befolkningen) per prosentpoeng vekst i 
sysselsettingen i Rogaland brukt i alternativscenarioene
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Vedlegg B: Et planleggingsverktøy for kommunene 
Planleggingsverktøyet for kommunene er laget i Excel, og sendt ut til de respektive 
kontaktpersonene i kommunene. Det er laget ett planleggingsverktøy for hver av de fire regionene 
Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg), Sør-Jæren (Gjesdal, Klepp og Time), 
Fastland Ryfylke (Strand, Hjelmeland, Forsand og Suldal) og Ryfylkeøyene (Finnøy, Kvitsøy og 
Rennesøy). I dette vedlegget beskrives innholdet i Excel-dokumentet som utgjør 
planleggingsdokumentet. 

Boligbyggeprogram 
Dette arket inneholder detaljerte boligbyggeprogram for hver kommune i regionen. Det 
framtidige boligpotensialet er fordelt utover ulike områder av kommunen og det er lagt inn 
forventninger om når boligene kan realiseres. Informasjonen i dette arket er hentet fra 
kommuneplaner og direkte kontakt med kommuneplanleggere i de ulike kommunene. Se Tabell 4 
for beskrivelsen av kildene til informasjon. 

ECON Nye boliger 
Dette arket inneholder detaljert informasjon om alle store boligprosjekter som lå ute for salg i 
Stavangerregionen i desember 2013. Informasjonene er hentet fra databasen i ECON Nye boliger 
som inneholder detaljert pris- og salgsinformasjon om alle boligprosjekter i Norge med mer enn 
15 enheter8. Arket inneholder navnet på boligprosjektet/salgstrinn, tidspunkt prosjektet ble lagt 
inn i databasen, hvem som er utbygger og prosjektmegler, antall boliger i prosjektet, antall boliger 
som var solgt i desember 2013, antall boliger som var solgt i oktober 2013, endringen i antall solgte 
siden sist, salgstakst i perioden oktober til desember, boligtype og hjemmesiden eller Finn.no-
annonsen til dette prosjektet. 

Databasen er grunnlaget til den løpende nyboligmarkedsstatistikken ECON Nye boliger som utgis 
6 ganger i året (20. februar, 20. april, 20.juni, 20. august, 20. oktober og 20. desember). Rapporten 
utgis av Samfunnsøkonomisk analyse, og er et abonnementsprodukt.  

Boligbehov 
Med utgangspunkt i de totale befolkningsframskrivingene, har vi utviklet framskrivinger for det 
forventede boligbehovet i regionen fram til og med 2040. Videre har vi benyttet modellen 
KOMPAS til å beregne boligbehovet etter ulike husholdningstyper. Se kapittel 5 for vår definisjon 
av boligbehov. Dette regnearket inneholder tidsserier med boligbehovet etter husholdningstyper 
i de fire regionene innad i Stavangerregionen, og for de tre scenarioene, hovedscenarioet, 
lavscenarioet og høyscenarioet.  

8 Salgstrinn og byggetrinn med mindre antall enheter registreres også dersom de er del av et større prosjekt 
med 15 eller flere enheter. 
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Oppsummering 
Dette arket oppsummerer og sammenligner boligbehovet i hovedscenarioet med 
boligbyggeprogrammet for kommunene. Vær oppmerksom på at boligmengden 1. januar 2013 er 
justert slik at den er lik det beregnete boligbehovet for regionen dette året. Dette er gjort for å 
kunne vurdere og sammenligne utviklingen i boligbyggingen og boligbehovet i prognoseperioden. 
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