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   Forord 

 Uten en velfungerende infrastruktur, ingen velfungerende by. I alle tider og over alt er livet i byer avhengig av 
gode systemer for transport, energi, vann og avløp, datatrafikk, parker og fellesrom ute og inn, samt 
nødvendige bygg og arealer til barns utdanning og lek og til eldreomsorg.  

Infrastruktur kommer ikke av seg selv. På den ene siden er det helt nødvendig, alle ser behovene, men gode 
løsninger er til glede for alle. I all hovedsak er infrastruktur et fellesgode som i stor grad er avhengig av offentlig 
planlegging, koordinering og finansiering. 

Hvordan infrastrukturutfordringene løses betyr mye for både hvordan byene ser ut, hvordan de oppleves og 
hva som faktisk er mulig å få til. Infrastruktur er dyrt og prioritering av utbyggingsressurser er helt nødvendig. 

Moderne byer, som Oslo, har løst sine infrastrukturutfordringer kontinuerlig etter hvert som byene har vokst. 
Samtidig ser kommunene at utfordringene på mange måter er evige. Befolkningsvekst og stadige teknologiske 
framganger gjør både infrastrukturutfordringene mer omfattende, mer komplekse å løse, men også bedre.  

I de siste årene har flere byer løftet fram behov for  mer koordinert og langsiktig planlegging av infrastruktur. 
Londons infrastrukturplan fram mot 2050 er et framstående eksempel, som også har inspirert denne 
rapporten. 

Vi vil takke EBY som oppdragsgiver for fruktbare diskusjoner og tilbakemeldinger gjennom hele oppdraget. Vi 
vil videre takke ressurspersoner fra kommunale virksomheter som har bidratt inn i arbeidet. Spesielt vil vi 
takke Lars Marius Hestnes Olsen, som har ledet oppfølgingen av arbeidet fra EBYs side. Lars Marius har gitt 
meget verdifull sparring til prosjektgruppen i hele prosjektperioden.  De faglige vurderingene og 
anbefalingene i rapporten står like fullt prosjektgruppen ansvarlig for. 

 

Om prosjektet 

Dette prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk ana-

lyse (SØA), med Anders Evjenth (Advokatfirmaet Hjort) og Jø-

rund Nilsen som underleverandører, på oppdrag for Eiendoms- 

og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Prosjektet er delvis fi-

nansiert av programmet Plansatsing mot store byer. Hensikten 

med prosjektet har vært å se på hvordan Oslo, og andre stor-

bykommuner, bør planlegge og finansiere utvikling-en av infra-

struktur. 

Den første fasen av prosjektet (forstudien) ble ferdigstilt i fe-

bruar 2017. Den andre fasen har pågått mellom januar 2017 til 

juni 2018. Denne fasen har omfattet fem delutredninger: 

1. Infrastrukturbidrag og boligmarkedet 

2. By- og befolkningscenarier for Oslo kommune 

3. Investeringsbehov i Oslo kommune, 2018-2040 

4. Samfunnsøkonomisk analyse av en infrastrukturplan 

5. Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for grunnei-

erfinansiering 

Denne sluttrapporten oppsummerer de viktigste resultatene og 

anbefalingene i hele prosjektet. Vi anbefaler at storby-kommu-

nene igangsetter arbeidet med å utvikle en langsiktig og samlet 

plan for infrastrukturutvikling og at det arbeides videre med im-

plementering av en utbyggingsavgift.  

For fordypning i tematikken kan alle rapporter lastes ned på 

søa.no/infrastruktur. 
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     Sammendrag og anbefaling

Vi har utredet hvordan Oslo, og andre storbykom-

muner, bør planlegge og finansiere utviklingen av 

infrastruktur. Mer konkret har vi arbeidet med føl-

gende to problemstillinger:  

▪ Bør Oslo, og andre storbykommuner, igang-

sette arbeid med en overordnet, langsiktig og 

tverrsektoriell infrastrukturplan? 

▪ Bør Oslo, og andre storbykommuner, arbeide 

aktivt med nye instrumenter for grunneierfi-

nansiert infrastrukturutvikling? 

Vi har kommet fram til følgende anbefalinger: 

▪ Vi anbefaler at Oslo og andre storbykommu-

ner igangsetter arbeider med å innføre en 

langsiktig og tverrsektoriell infrastrukturplan. 

Vi anbefaler samtidig at en slik plan inngår i 

samfunnsdelen av kommuneplanen. Planen vil 

fremme samfunnsøkonomisk effektivitet ved å 

gi muligheter for bedre prioritering av hvilke 

investeringer som bør gjennomføres hvor og 

når på tvers av sektorer. Videre vil planen 

kunne bidra til økt koordinering på tvers av 

sektorer, for eksempel knyttet til sambruk av 

arealer. Kostnader til utarbeiding og rullering 

av planen vil samtidig trolig være lave. 

 

▪ Vi anbefaler at det igangsettes arbeid med im-

plementering av en utbyggingsavgift, både i 

Oslo kommune og i landet for øvrig. Modellen 

innebærer en avgift per utbygde kvadratme-

ter, basert på kostnader tilknyttet teknisk og 

sosial infrastruktur innenfor et område. En ut-

byggingsavgift vil kunne bidra til bedre sam-

svar mellom investeringer i og behov for infra-

struktur, samt reduksjon av flere utfordringer 

med dagens praksis med utbyggingsavtaler. I 

tillegg kommer gevinsten av at økt bruk av 

grunneierfinansiering muliggjør redusert bruk 

av vridende skatter og avgifter. 

 

 

Resten av sluttrapporten er disponert som følger: 

▪ Innledning:   s. 2 

▪ Demografi:   s. 4 

▪ Investeringsbehov:  s. 8 

▪ Infrastrukturplan:  s. 10 

▪ Grunneierfinansiering:  s. 14 
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Planlegging av god infrastruktur er en kjerneopp-

gave for byer og deres myndigheter, men er sam-

tidig en stor utfordring. Utfordringene oppstår når 

samfunnsendringer krever vesentlige nyinveste-

ringer eller endringer i etablert infrastruktur.  Sam-

funnsendringer kan være befolkningsvekst, nye 

teknologiske løsninger, klimaendringer, nye kom-

petansekrav, endringer i internasjonale markeds-

forhold og nye former for dialog- og bruker-med-

virkning. 

Befolkningen vokser raskt i en rekke større byer, 

og Oslo er blant hovedstedene i Europa som har 

hatt sterkest vekst de siste tiårene. Oslo kommu-

nes befolkningsframskrivinger viser at vi i 2040 kan 

regne med at det bor flere enn 850 000 innbyg-

gere i Oslo. Det innebærer at det om 23 år er rea-

listisk at 180 000 flere mennesker kommer til å bo 

i byen. Veksten er også sterk i de omkringliggende 

kommunene. Når befolkningsøkningen blir stor vil 

det oppstå flaskehalser i eksisterende infrastruktur 

som kan kreve både kapasitetsutvidelser og utskif-

ting av eksisterende systemer. 

Hovedstadsområdet skal også møte en framtid 

med klimaendringer, teknologiutvikling, endrede 

kompetansekrav, global økonomisk konkurranse 

og nye former for dialog- og brukermedvirkning. 

Endringskreftene kan både skape behov for utskif-

ting og oppgradering av eksisterende infrastruktur 

og krav til nye løsninger som følger av politiske 

mål, noe som typisk er mer krevende for store byer 

med kompliserte infrastrukturløsninger enn for 

mindre byer. 

Planleggingsutfordringene gir et kontinuerlig be-

hov for å forstå langsiktige utviklingstrekk som på-

virker byenes infrastrukturbehov.  Kommunene 

må vite mest mulig om utviklingstrender for å 

kunne anslå det framtidige behovet for blant an-

net boliger, barnehager, skoler, gravplasser, id-

rettsanlegg, sykehjem og teknisk infrastruktur for 

vann, avfall og transport. 

Mer kunnskap om langsiktige behov kan potensielt 

bidra til en planlegging som bedrer samordning av 

ulike infrastruktursektorer, noe storbyregioner 

kan høste store gevinster av. 

Innledning



 

Langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling   
K – Oppsumerende sluttrapport     SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE     |   3   |       

      

 
 

 

Kapasitets- og arealbehovet for kommunale tje-

nester som skoler, barnehager og sykehjem er di-

rekte koblet til befolkningsgrunnlaget. I tillegg til 

krav rettet mot den sosiale infrastrukturen, så vil 

befolkningsveksten stille store krav til utbygging av 

kollektivtrafikk og godt tilrettelagte transportsys-

temer. Dette vil være sentralt for å sikre at byen 

kan nå sine ambisiøse målsettinger om godt by-

miljø og reduksjon i klimagassutslipp tross forven-

tet befolkningsvekst. 

Den demografiske utviklingen fører dermed med 

seg behov for å investere i kommunal infrastruk-

tur. Våre modellberegninger viser at det fram mot 

2040 vil være nødvendig å investere 382 milliarder 

2017-kroner i ny og eksisterende infrastruktur i 

Oslo (inkludert Sporveien AS). I samme periode vil 

vi bli stilt overfor en eldrebølge som vil bidra til at 

den yrkesaktive andelen av befolkningen vil avta. 

Mens kommunens samlede realinntekter vokste 

med om lag 3,7 prosent årlig i perioden 2003-

2015, legger Perspektivmeldingen (Meld. St. 29, 

2016–2017) nå til grunn en realinntektsvekst per 

innbygger på 0,9 prosent de neste 50 årene. Dette 

vil naturligvis få konsekvenser også for kommu-

nens inntekter, og gjøre det mer utfordrende å fi-

nansiere nødvendige investeringer i infrastruktur. 

Framtidens infrastrukturutvikling i tett befolkede 

byer som vokser kan by på utfordringer knyttet til 

byutvikling, både planmessig og økonomisk. Der-

for kan det ligge store gevinster i god og koordinert 

planlegging av infrastrukturutviklingen, for å ut-

nytte samhandlingsgevinster ved at flere typer ut-

bygginger sees i sammenheng. Samtidig er det 

nødvendig å tenke langsiktig for å sikre en bære-

kraftig og rasjonell byutvikling – både økonomisk, 

sosialt, kulturelt og arkitektonisk. 

Det kan også være nødvendig å utforske alterna-

tive modeller for finansiering av kommunal infra-

struktur. Mesteparten av denne infrastrukturen fi-

nansieres i dag over skatteseddelen, enten fra 

kommunens skatteinntekter direkte eller indirekte 

gjennom statlige skatteinntekter som overføres til 

kommunen gjennom inntektssystemet.  

Kostnadsdekning gjennom såkalte grunneierbi-

drag hjemlet i utbyggingsavtaler er riktignok 

økende. En utbyggingsavtale er en avtale mellom 

en kommune og en grunneier/utbygger som ho-

vedsakelig gjelder finansiering og gjennomføring 

av offentlig infrastruktur. Samtidig er de samme in-

vesteringene ofte opphav til verdiøkninger i regu-

leringsområdet. Investeringene genererer dermed 

et skattegrunnlag, mens rekkefølgekrav i regule-

ringsplaner skaper insentiver til private finansie-

ringsbidrag. 

Endringer i reguleringsplaner og investeringer i 

infrastruktur fører ofte til en verdiøkning som til-

faller grunneiere. Både hensynet til samfunnsøko-

nomisk effektivitet og omfordeling av velstand kan 

tale for at denne verdiøkningen bør skattlegges, 

enten direkte eller indirekte. 

Hvis samfunnet er i stand til å hente tilbake deler 

av de gevinstene investeringer i infrastruktur ge-

nererer i eiendomsmarkedet, vil dette redusere fi-

nansieringsbehovet over kommunebudsjettet. Slik 

tilbakeføring er i litteraturen kjent som «Land Va-

lue Capture (LVC)», hvor utbyggingsavtaler kun ut-

gjør ett av mange mulige instrumenter som poten-

sielt kan tas i bruk. 
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Demografi 

Oslo har i dag en unik rolle i Norge, både som ad-

ministrativ hovedstad og som senter for store de-

ler av all kunnskapsintensiv næringsvirksomhet i 

landet. Dette har gitt Oslo et særegent og robust 

arbeidsmarked som er i stadig vekst som følge av 

urbanisering. Med dette følger også en stor han-

delsnæring. 

Den økte konsentrasjonen av arbeidsplasser i og 

omkring Oslo har resultert i sterk befolkningsvekst. 

Det har imidlertid ikke alltid vært slik. Figuren til 

venstre på neste side viser befolkningsutviklingen 

i Norge tilbake til 1951, fordelt på Oslo, Akershus 

og landet for øvrig.  

De første 15 årene etter andre verdenskrig var 

preget av befolkningsvekst i både Oslo og Akers-

hus, men denne tendensen snudde på 1960-tallet 

og befolkningsveksten var fallende fram til 1980. I 

Oslo var ikke bare veksten fallende, men fra 1969 

til 1983, gikk befolkningen ned.  

Figuren til høyre på neste side viser at dette særlig 

skyldtes utflytting, men i en lang periode var også 

fødselsoverskuddet negativt. 

Etter en periode med fallende antall innbyggere, 

har befolkningsveksten i Oslo vært positiv og 

økende siden midten av 1980-tallet. Andelen av 

befolkningsveksten som tilfaller Oslo og Akershus 

steg brått tidlig på 1980-tallet, og toppet seg i 

1985 da befolkningsveksten i Oslo og Akershus ut-

gjorde to tredjedeler av den nasjonale veksten. De 

siste ti årene har befolkningsveksten i de to fylkene 

i snitt utgjort 37 prosent av befolkningsveksten i 

Norge. 

De siste årene har imidlertid innvandringen falt 

klart. Mens nettoinnvandringens bidrag til befolk-

ningsvekst i 2008 var på litt over 10 000 personer, 

utgjorde bidraget i 2017 i underkant av 3 500 per-

soner.  

Sett bort fra innvandringen, er det i hovedsak fød-

selsoverskuddet som drar befolkningsutviklingen i 

Oslo. Oslo har en forholdsvis høy netto reproduk-

sjonsrate – i snitt 0,7 prosent mot 0,3 prosent na-

sjonalt. Reproduksjonen har økt med innvand-

ringen. Dette kan henge sammen med at innvand-

rerandelen har økt i Oslo, og at innvandrere i gjen-

nomsnitt får flere barn enn personer med norsk 

bakgrunn. Fruktbarheten blant innvandrerkvinner 
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er relativt høy, men fallende. Dette kan tale for at 

reproduksjonsraten på sikt vil falle noe tilbake i 

Oslo, etterhvert som fruktbarheten blant innvand-

rerkvinner nærmer seg den blant kvinner med 

norsk bakgrunn. 

Bidraget fra innenlandsk flytting har vært svært 

moderat hele tidsperioden, fra 1997 til 2017, og i 

gjennomsnitt vært svakt negativ. Statistikk fra SSB 

viser at nær én av fire som flytter ut av Oslo flytter 

til Akershus, og at nettoflyttingen fra Oslo til Akers-

hus har vært økende de siste ti årene. Dette må ses 

i sammenheng med prisutviklingen i eiendoms-

markedet, og at stadig flere presses ut av byen og 

til nabokommunene hvor prisnivået er lavere.

Befolkningsutviklingen i Norge, fordelt på Oslo, Akershus og landet for øvrig (til venstre) og befolkningsendringer i Oslo (til høyre) 

  
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Sterkere vekst i og omkring byene 

I sysselsettingsframskrivingene til SSB legges det til 

grunn at veksten i husholdningenes realinntekt vil 

være moderat og at petroleumsrelaterte investe-

ringer vil reduseres, men noe vekst i øvrig eksport. 

Med fortsatt relativt sterk befolkningsvekst i lan-

det anslås det at ledigheten i Norge vil bli høyere 

enn tidligere. Sysselsettingsveksten vil særskilt 

komme innen privat og offentlig tjenesteyting, 

hvilket er relativt store næringer i Oslo. Dette taler 

for at Oslo vil ha en sterkere sysselsettingsvekst 

enn landet samlet sett, dersom en forutsetter at 

dagens næringsstruktur fortsetter framover. 

Byene med sterkest vekst vokser til dels som følge 

av at spesielt kunnskapsbasert næringsliv mer enn 

tidligere ønsker å være lokalisert i større byregio-

ner. Kunnskapsbasert næringslivs konkurranse-

evne er avhengig av god tilgang på spesialisert ar-

beidskraft. Tilsvarende tenker mennesker med 

spesialkompetanse at det er lettest å finne arbeid 

i større byer. Slik blir utviklingen selvforsterkende, 

og kunnskapsbaserte virksomheter samler seg mer 

og mer i større byer. Kunnskapsbasert næringsliv 

er også den delen av næringslivet som, sammen 

med andre tjenesteprodusenter, opplever ster-

kest sysselsettingsvekst i Oslo. 

Enkeltmennesker velger også i økende grad å bo i 

eller nær byer, som følge av tilgang til høyt verd-

satte urbane goder. Når mange mennesker sam-

les, oppstår det nye selvforsterkende ringvirk-

ninger ved at alle typer husholdningsrettede tje-

nester også vokser, private så vel som offentlige.  

Til sammen fører lokalisering av kunnskapsbaserte 

næringer, menneskenes bopreferanser og etter-

følgende ringvirkninger til at større byområder har 

en sterkere befolkningsvekst enn i landet for øvrig. 

Befolkningsvekst avhenger av sysselsettingsmulig-

heter, både i Oslo og pendlerkommuner 

En viktig faktor for den demografiske utviklingen i 

Oslo er hvordan sysselsettingen utvikler seg. Gene-

relt er det en sterk sammenheng mellom en re-

gions befolkningsutvikling og befolkningens syssel-

settingsmuligheter. Utvikling i sysselsettingsmulig-

heter er igjen i stor grad en funksjon av hvilken 

rolle regionen har i nasjonal og internasjonal ar-

beidsdeling. 

Basisnæringer henter inn inntekter til en region 

gjennom å levere produkter og tjenester til bru-

kere utenfor regionen. Det er basisnæringene som 

i hovedsak tiltrekker seg arbeidstakere. Lokalnæ-

ringer er befolkningsrettede tjenester som helse- 

og sosialtjenester, undervisning og bygg og anlegg. 

Sysselsetting i befolkningsrettede tjenester vokser 

som en funksjon av veksten i befolkningen, som til 
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syvende og sist drives av inntektsveksten i basis-

næringene. Over tid vil det være veksten i basis-

næringene som bestemmer regionens samlede 

inntekts- og sysselsettingsvekst. 

Utviklingen i slike basisnæringer avhenger av tek-

nologiske og markedsmessige forhold nasjonalt og 

internasjonalt, samt lokale forutsetninger.  

Overordnet kan basisnæringene deles inn i: 

1. Kunnskapsintensive basisnæringer som er 

intensive i bruken av høyt utdannet ar-

beidskraft 

2. Industrien som benytter regionale natur-

ressurser til å produsere internasjonalt 

konkurransedyktige produkter 

3. Øvrige basisnæringer 

Forståelse av hvordan basisnæringer utvikler seg 

er en nøkkel til å forstå bosetningsmønstre, som 

igjen vil bestemme hva som blir investeringsbeho-

vet i infrastruktur. For Oslo er kunnskapsintensive 

basisnæringer, definert som kunnskapsintensive 

deler av industrien, informasjons- og kommunika-

sjonsnæringene, finansiering og forsikring, og tek-

nisk tjenesteyting, mest relevante. 

Gjennom en enkel korrelasjonsanalyse mellom 

sysselsetting og næringssammensetning finner vi 

at det er en svært høy sammenheng mellom sys-

selsetting i kunnskapsbaserte basisnæringer og 

befolkningen i Oslo. Sammenhengen er enda ster-

kere mellom sysselsetting i kunnskapsbaserte ba-

sisnæringer over tid og befolkningen året etter. 

Dette kan indikere at tilstedeværelse av basisnæ-

ringer driver befolkningsutviklingen. Videre drives 

tilstedeværelsen av lokalnæringer av befolknings-

mengden. 

Lokaliseringen av kunnskapsintensive basisnæ-

ringer bestemmes i stor grad av tilgangen til kunn-

skap. Arbeidstakere med høy utdanning og høye 

faglige kvalifikasjoner er mobile og krever attrak-

tive tilbud i valg av bosted. Befolkningens utdan-

ningsnivå har stor betydning for befolkningens yr-

kesdeltakelse. Oslo og Akershus er de fylkene med 

høyest andel innbyggere med høyere utdannelse 

(både kort og lang), denne andelen er også 

økende. Samlet er Oslo og Akershus en arbeids-

markedsregion kjennetegnet av mye pendling på 

tvers av kommuner. 

Oslo har 16 forstadskommuner med stor grad av 

innpendling til Oslo. I Oppegård, Nittedal, Løren-

skog og Nesodden i Akershus pendler over 40 pro-

sent av de sysselsatte ut av kommunen. Hoved-

stadsområdet kan forstås som en sentrert byre-

gion med Oslo som senterkommune, men også 

som en flerkjernet byregion med tydelige under-

liggende subregionale strukturer representert ved 

kommunene i Follo med Ski som regionsenter, 

Nedre og Øvre Romerike med henholdsvis Lille-

strøm og Jessheim som regionsentre, samt Vestre-

gionen med Sandvika og Asker som regionssentre. 

SSBs framskrivinger fastslår at antall sysselsatte i 

Oslo vil øke noe mer enn antall arbeidsplasser. 

Dette har en sammenheng med at litt flere av Os-

los innbyggere blir sysselsatt utenfor Oslo. Inn-

tektsmessig for kommunen spiller det ingen rolle 

hvor personer arbeider, men hvor de er bosatt. Li-

kevel vil dette påvirke behovet for infrastruktur, og 

særlig knyttet til samferdsel.  

Nærings- og befolkningsutviklingen i Akershus er 

dermed også viktig for utviklingen i Oslo. Som 

andre byer i vekst, har Oslo vært konkurransedyk-

tige i å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft og 

kompetansekrevende bedrifter. 

Det er imidlertid ikke opplagt at kunnskapsbaserte 

virksomheter også framover vil foretrekke å være 

lokalisert nær Oslo sentrum. Dette vil blant annet 

avhenge av transportløsningen til Akershus (og 

andre nærliggende regioner) hvor mange potensi-

elle arbeidstakere bor.  
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Framtidig behov for investeringer i infrastruktur 

Kommuneplanens samfunnsdel presenterer kom-

munens mål og strategier for framtiden. Oslo kom-

munes visjon er for eksempel å bli en grønnere, 

varmere og mer skapende by med plass til alle. For 

å realisere denne visjonen vil det være behov for 

store investeringer i infrastruktur, i tillegg til det 

lovpålagte tilbudet som kommunen må besørge. 

Usikkerhet knyttet til om kommunen vil være i 

stand til å finansiere disse investeringene gjør det 

ønskelig å utrede muligheter for å redusere inves-

teringskostnadene gjennom bedre planlegging og 

effektivisering eller øke inntektene ved å innføre 

nye modeller for grunneierfinansiering. En viktig 

del av arbeidet i dette prosjektet har derfor vært å 

beregne infrastrukturbehovet på lang sikt i ulike 

sektorer av kommunen. 

Metode for beregning av infrastrukturbehov 

Beregningene har tatt utgangspunkt i anslag for in-

vesteringsbehovet for hver enkelt sektor, som for-

ankret i gjeldende kommuneplan, med de utvik-

lingstrekk og prioriteringer som følger av denne. 

Investeringsbehovet avhenger i stor grad av be-

folkningsutviklingen og hvor husholdningene bo-

setter seg. Eksempelvis vil behovet for investe-

ringer i skoler avhenge av dagens kapasitet og til-

stand på eksisterende skoler, noe som vil variere 

mellom områder. 

Vi har lagt til grunn kommunens egne befolknings-

framskrivinger på bydelsnivå fram til 2040 i bereg-

ningen. Framskrivingene inkluderer demografisk 

utvikling og informasjon om alderssammenset-

ning. Dette har gjort det mulig å beregne utvik-

lingen i behov for kommunal infrastruktur. Inves-

teringsberegningene inkluderer både investe-

ringer i ny infrastruktur og vedlikehold og oppgra-

dering av eksisterende infrastruktur. 

Den demografiske utviklingen ligger til grunn for et 

første anslag for investeringsbehovet. Imidlertid vil 

behovet for ulike former for infrastruktur i ulik 

grad påvirkes av den demografiske utviklingen, i 

tillegg til kapasitet og tilstand på dagens infrastruk-

tur. Et eksempel er behovet for en ny vannkilde for 

Oslo kommune. Dette behovet følger delvis av be-

folkningsvekst, men også et ønske om en mer sik-

ker vannforsyning gjennom flere vannkilder. 

Etatenes informasjon om konkrete investerings-

prosjekter har vært sentralt for våre framskri-

vinger av infrastrukturbehovet. I praksis har dette 

i særlig grad gått ut på å samle inn informasjon om 

investeringer som allerede er vedtatt, men også 

kjennskap om planlagte prosjekter lenger fram i 

tid. Etatene har også bidratt med informasjon om 

tilstanden på eksisterende infrastruktur, der opp-

brukt levetid gir behov for utskiftning. 

Vi har beregnet det samlede investeringsbehovet 

som summen av modellert investeringsbehov i 

hver enkelt sektor i kommunen. En fordel med en 

slik «nedenfra og opp»-metode er at den tar hen-

syn til forhold som er av betydning for investe-

ringsbehovet i den enkelte sektor. Det vil imidler-

tid være en utfordring å fange opp alle investe-

ringer med en slik metode, og særlig innen sekto-

rer hvor «behovet» for tjenester ikke er lovpålagt 

eller tydelig definert. 

Følgende sektorer er inkludert i beregningen: 
▪ Utdanning ▪ Barnehager 

▪ Eldreomsorg ▪ Kommunale boliger 

▪ Idrett ▪ Kultur 

▪ Park- og friområder ▪ Renovasjon 

▪ Kollektivtrafikk (anlegg og oppstillingsplasser) 
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For øvrige sektorer har vi tatt utgangspunkt i virk-

somhetenes egne framskrivinger, oversikt over 

kommende prosjekter og annen informasjon som 

har framkommet gjennom intervjuer. Dette gjel-

der vann- og avløp, vei/sykkelvei, traséer og holde-

plasser til kollektivtransport, friluftsliv, administra-

sjon og en rekke mindre sektorer, samt vedlike-

hold og rehabilitering av eksisterende kapital in-

nen alle sektorer. Vedlikehold og rehabilitering er 

i utgangspunktet satt lik regnskapsmessige av-

skrivninger for hver sektor, men for enkelte sekto-

rer har vi lagt til grunn vedlikeholdsplaner. 

I utviklingen av en eventuell infrastrukturplan vil 

informasjonen fra sektorene oppdateres i forbin-

delse med rullering av planen slik at endringer i 

framtidig behov i hensyntas, eksempelvis behovs-

endringer som følger av politisk satsning på mer 

miljøvennlige løsninger. 

Investeringsbehovet i Oslo fram til 2040 

Vi har beregnet det samlede investeringsbehovet 

til 382 milliarder 2017-kroner for perioden 2018 til 

2040. Av dette er 43 prosent investeringer i nye 

anleggsmidler, 45 prosent knyttet til vedlikehold 

og oppgraderinger av eksisterende kapitalbehold-

ning og 11 prosent knyttet til kjøp av nye tomte-

arealer. 

Figuren under illustrerer fordelingen av nye an-

leggsmidler på ulike sektorer. Her har vi inkludert 

investeringer i Sporveien AS i sektoren for sam-

ferdsel – som av den grunn utgjør den største in-

vesteringsposten. Vann, avløp og renovasjon ut-

gjør den nest største investeringsposten i perio-

den, godt hjulpet av investering i ny drikkevanns-

kilde til om lag 13 milliarder kroner i 2025. Deret-

ter kommer nye investeringer innen eldreomsorg, 

etterfulgt av investeringer i kommunale boliger. 
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Samferdsel Vann, avløp og renovasjon Eldreomsorg Kommunale boliger
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Beregnet behov for investeringer i nye anleggsmidler fordelt på sektorer 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Langsiktig planlegging av infrastruktur 

Som omtalt i innledningen er planleggingen i stor-

byer krevende. Planleggingsutfordringene gir et 

kontinuerlig behov for å forstå mer av langsiktige 

utviklingstrekk som påvirker byenes langsiktige 

infrastrukturbehov. Mer kunnskap om langsiktige 

behov kan potensielt bidra til at storbyregioner 

kan oppnå gevinster ved at planleggingen av infra-

struktur både blir mer langsiktig og samordnet 

mellom ulike infrastruktursektorer.  

Kunnskap om langsiktige investeringsbehov kan 

operasjonaliseres i form av en samordnet og lang-

siktig infrastrukturplan. En infrastrukturplan kan 

forstås som en plan for investeringene som vil 

følge av byutviklingsstrategien i kommuneplanens 

samfunnsdel. Planen kan dermed benyttes som et 

prioriteringsverktøy som samordner investerings-

behovet til ulike sektorer, fordelt på tid og geo-

grafi. 

Vi har gjennomført en samlet vurdering av hvor-

vidt det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å 

innføre en samordnet og langsiktig infrastruktur-

plan for Oslo så vel som for andre bykommuner. 

 

En infrastrukturplan kan innføres på ulike nivåer i 

kommunens planarbeid 

I prosjektet har vi utredet to alternativer: 

1. I det første alternativet er infrastrukturplanen 

integrert i det kommunale planarbeidet og 

hensikten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag 

i planprosessen. Infrastrukturplanen vil ikke 

behandles politisk, men legges ved som del av 

beslutningsgrunnlaget til politisk behandling. 

2. I det andre alternativet skal planen behandles 

politisk og vil i større grad gi føringer for kom-

munens virksomheter. I dette alternativet vil 

infrastrukturplanen inngå som en del av kom-

muneplanen, dvs. at den blir et offentlig doku-

ment som kommuniseres eksternt, og som 

dermed kan være med på å påvirke hvordan 

samfunnsaktører innretter seg. Planen vil få en 

politisk forankring og legitimitet både i kom-

munen selv og overfor statlige og regionale 

fagmyndigheter og nabokommuner. Infra-

strukturplanen vil f.eks. inngå i planprogram-

met som utarbeides i forkant av selve planar-

beidet, og slik sett være forankret i planpro-

sessen helt fra start. 
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Uansett alternativ er en langsiktig infrastruktur-

plan samfunnsøkonomisk lønnsom 

Begge alternativene vil være samfunnsøkonomisk 

lønnsomme, men gevinstene vil være høyere for 

alternativ 2 enn alternativ 1. At infrastrukturpla-

nen inngår i kommuneplanen bidrar til å sikre både 

samhandling på tvers av sektorer og på tvers av 

kommunens hierarki.  

Egenskaper ved en infrastrukturplan 

Mens kommuneplanen sammenfatter hvilke mål 

som settes for utviklingen av kommunen, skal 

infrastrukturplanen tydeliggjøre hvilke infrastruk-

turbehov som vil oppstå og hvilke infrastrukturin-

vesteringer som må til for å nå kommuneplanens 

mål. Infrastrukturplanen må følgelig ha like lang 

tidshorisont som kommuneplanen. 

Planens geografiske avgrensing vil være kommu-

nen, og planen vil inneholde vurderinger av fram-

tidig behov innen alle former for infrastrukturut-

vikling hvor kommunen er beslutningstaker.  

Infrastrukturplanen må baseres på prognoser for 

framtidige investeringsbehov, gitt visjonene i kom-

muneplanens samfunnsdel, demografisk og histo-

risk utvikling, framtidige inntekter og utvikling i fi-

nansutgiftene.  

Infrastrukturplanen omfatter kommunal infra-

struktur. Det innebærer at statlige investeringer 

ikke direkte inngår i infrastrukturplanen fordi kom-

munen ikke har direkte innflytelse eller ansvaret 

for disse. Imidlertid vil statlige infrastrukturinves-

teringer påvirke kommunale investeringer og plan-

lagte statlige investeringer vil derfor måtte inngå i 

infrastrukturplanen som en fast utgiftspost. 

Planen er et verktøy for bedre prioriteringer 

En tverrsektoriell og langsiktig infrastrukturplan vil 

gi muligheter for bedre prioritering av hvilke inves-

teringer som bør gjennomføres hvor og når, på 

tvers av sektorer. Arbeidet med planen også vil av-

dekke potensielle samhandlingsgevinster ved at 

ulike infrastrukturbehov kan ses i sammenheng. 

Avhengigheter mellom prosjekter vil synliggjøres, 

som muliggjør mer effektiv gjennomføring for pro-

sjekter som kan sees i sammenheng og som krever 

felles finansieringsbeslutning. 

En viktig egenskap ved langsiktige planer er at de 

åpner for mer fleksibilitet i investeringsbeslut-

ningene, ved at iverksettelse av enkeltprosjekter 

kan justeres i tid som følge av langsiktigheten. Pla-

nen endrer ikke nødvendigvis de enkelte prosjek-

tenes kostnadsestimater eller framdrift, men gjør 

det mulig å endre sammensetningen av den totale 

investeringsporteføljen. 

Infrastrukturplanen vil også bidra til at det høstes 

effektiviseringsgevinster av å se investeringsalter-

nativene som følger av planen i sammenheng med 

fastlagte statlige investeringer, for optimal porte-

føljestyring. 

At muligheten til å framskynde eller utsette enkelt-

investeringer kan redusere usikkerheten ved be-

slutninger. Fleksibiliteten skjer både ved at enkelt-

prosjekters påvirkning på hverandre kan hensyn-

tas og ved at enkeltprosjekter kan påvirkes av ny 

informasjon som ikke forelå på plantidspunktet. 

Den langsiktige horisonten kan føre til at både en-

keltprosjektene og den samlede porteføljen av 

infrastrukturprosjekter gjennomføres mer effek-

tivt, dvs. til en lavere samfunnsøkonomisk kost-

nad.  

Planen kan redusere framtidig usikkerhet 

Utarbeidelse av langsiktige infrastrukturplaner 

handler blant annet om å få bedre kontroll på den 

usikkerheten som alltid vil være knyttet til framti-

dig utvikling. Når kommunen legger fram en infra-

strukturplan som berører mange, vil mange forstå 

mer av hvilke kommende investeringer de må for-

holde seg til. Det gjelder både eksterne investorer 

som forholder seg til kommunale planer som et 

eksternt dokument og kommunale virksomheter 

som er direkte berørt av planen. 
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Liten kostnad å utarbeide planen 

Det er relativt få kostnadselementer knyttet til en 

infrastrukturplan. Viktigste kostnader er kostna-

dene ved å utvikle og vedlikeholde planen og en 

økt risiko for feilinvesteringer i de tilfeller infra-

strukturplanen inngår som en del av kommunepla-

nen (alternativ 2). I den samfunnsøkonomiske ana-

lysen er kostnaden for planen beregnet som en 

prissatt effekt, mens risikoen for feilinvestering er 

en ikke-prissatt effekt, dvs. at effekten vurderes 

kvalitativt. 

Men kan gi store koordineringsgevinster 

Nytteelementene er flere, og består av økt poten-

sial for å avdekke samlokaliseringer, en mer kost-

nadseffektiv investeringsportefølje, koordine-

ringsgevinster i planleggingsprosessen og politisk 

forutsigbarhet. Også om koordineringsgevinstene 

er størst ved infrastrukturutviklingen, er det også 

mulig at den kan bidra til å gjøre planleggingspro-

sessen mer koordinert og effektiv. 

Vi har imidlertid ikke noe empirisk grunnlag for å 

anslå størrelsen på disse nytteelementene, og der-

for er de behandlet som ikke-prissatte effekter. 

 

 

Nytten er størst når planen er en del av kommune-

planen 

Planens virkninger vurderes både kvantitativt og 

kvalitativt. Den kvantitative virkningen er kostna-

den ved å utvikle og rullere planen. De ikke-pris-

satte virkningene vurderes kvalitativt gjennom den 

såkalte «pluss-minusmetoden».  

Pluss-minusmetoden vurderer virkningenes be-

tydning, omfang og konsekvens. Først vurderes 

hvilken betydning det området som blir berørt av 

tiltaket har for grupper i samfunnet og for samfun-

net som helhet. Deretter vurderes i hvilken grad de 

ulike tiltakene påvirker dette området sammenlig-

net med nullalternativet (omfang). Med utgangs-

punkt i vurderingene av betydning og omfang 

etableres en konsekvensmatrise hvor man avleder 

konsekvensen av tiltaket relativt til dagens situa-

sjon (det såkalte nullalternativet). 

Tabell 1 sammenstiller kostnadene og nytten av en 

samordnet og langsiktig infrastrukturplan i de to 

alternativene vi har analysert, sammenlignet med 

dagens situasjon i Oslo. Det vil si at kostnaden for 

utviklingen av planen legger til grunn at det gjen-

nomføres et arbeid knyttet til en eiendomsstrategi  
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for Oslo kommune. Gevinstberegningen legger 

også til grunn at det allerede er implementert flere 

andre tiltak for koordinering av infrastrukturpro-

sjekter. 

Når det gjelder de ikke-prissatte effektene er de, 

med unntak for en mer optimal investeringsporte-

følje, små eller ikke-eksisterende i alternativ 1. Det 

betyr at de største gevinstene først utløses når pla-

nen forankres i kommuneplanen.  

Ved forankring i kommuneplanen blir infrastruk-

turplanen et offentlig tilgjengelig dokument og det 

kan dermed oppstå en viss risiko for at utbyggere 

og andre gjør feilinvesteringer, men den risikoen 

anser vi uansett være såpass liten at nettoeffekten 

vil være positiv. 

Også små effektiviseringsgevinster kan gi store be-

sparelser 

Fram mot 2040 har vi beregnet at kommunen står 

overfor en samlet investeringsutgift på 382 milliar-

der 2017-kroner. Det svarer til en årlig investe-

ringsutgift på 16,6 milliarder kroner. Det skal der-

med svært små effektiviseringsgevinster av bedre 

koordinering og en nærmere optimal investerings-

portefølje til for å «hente inn» kostnaden ved en å 

utvikle og rullere en infrastrukturplan. En effektivi-

sering på 1 prosent vil for eksempel gi en årlig be-

sparelse i investeringsbudsjettet på 166 millioner 

kroner. 

Tabell 1: Sammenstilling av prissatte og ikke-pris-

satte virkninger av en infrastrukturplan i Oslo 

Prissatte virkninger 

(i mill. 2017-kr.): 

A1: 

Internt 

verktøy 

A2: 

Del av kom-

muneplanen 

Utvikling første gang 2,0 3,0 

Kostnad per rullering 1,7 2,6 

   

Sum prissatte  

virkninger 
3,7 5,6 

Ikke prissatte virk-

ninger: 
  

Utnyttelse av koordine-

ringsmuligheter 
0/+ +/++ 

Optimal portefølje ++/+++ +++/++++ 

Forutsigbarhet 0 +++/++++ 

Bedre planprosesser 0/+ ++ 

Feilinvesteringer 0 -- 

   

Rangering ikke-   

prissatte 
2 1 
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 Grunneierfinansiering 

Investeringer i ny infrastruktur og omregulering av 

arealer kan ha stor betydning for verdien på nær-

liggende tomtearealer. Nye veier, utvidelse av kol-

lektivtilbud, etablering av park- og rekreasjonsom-

råder og utbedring av infrastruktur for vann og av-

løp er eksempler på offentlige investeringer som 

bidrar til å løfte et områdes attraktivitet. Dette gjør 

at flere innbyggere og bedrifter ønsker å lokalisere 

seg i området, noe som resulterer i økte priser på 

tomtearealer. 

Også endringer i regulering av utnyttelsesgrad og 

reguleringsformål kan øke verdien av eiendom, ek-

sempelvis ved at det tillates økt eller en annen mer 

verdifull type bebyggelse på eiendom. 

De planskapte verdiene kan gjennom bruk av ulike 

instrumenter føres tilbake til samfunnet 

Land Value Capture (LVC) dreier seg om å identifi-

sere verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge 

av offentlige investeringer og/eller reguleringer, 

og å føre (hele eller deler av) denne verdiøkningen 

tilbake til samfunnet. Normativt er ideen med LVC 

enkel: De som nyter godt av infrastrukturen og 

planendringer bør også være med å betale for den. 

Slikt sett representerer LVC til dels et motstykke til 

«den norske modellen», hvor utgangspunktet hel-

ler er å yte etter evne og motta etter behov. 

Det er viktig å forstå LVC som et meget generelt 

konsept som omfavner mange ulike modeller for 

tilbakeføring av verdier. Ulike LVC-modeller har 

vært tatt i bruk i mange land i en årrekke, noen 

også i Norge. Eiendomsskatt og utbyggingsavtaler 

er begge å betrakte som LVC-modeller. 

Valg av instrument må henge sammen med kon-

tekst og motivasjon for innføring 

Ulike lands bruk av forskjellige LVC-modeller må 

sees i sammenheng med den økonomiske, institu-

sjonelle, politiske, sosiale og juridiske konteksten i 

det enkelte land. Erfaringene fra utviklingsland sy-

nes generelt å være noe bedre enn i industriali-

serte land. Dette kan ha sammenheng med at til-

litten til at myndighetene forvalter skatteinntekter 

på en god måte er dårligere i disse landene, noe 

som kan være en viktig motivasjon for å ta i bruk 

instrumenter som sikrer prosjektfinansiering av 

kollektive goder. I land hvor det generelle skatte- 

og avgiftstrykket er lavt, kan manglende tilbud av 

kollektive goder fra det offentlige være en annen 

motivasjon for å ta i bruk LVC-instrumenter. I slike 
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land kan det være behov for LVC-instrumenter rett 

og slett fordi myndighetens skatteinntekter ikke er 

tilstrekkelige for å finansiere de kollektive goder 

samfunnet etterspør. 

I tillegg til å være kontekstavhengig, bør bruken og 

valg av LVC-instrumenter reflektere motivasjonen 

for å i det hele tatt ta i bruk slike instrumenter. 

Hverken svak tillitt til offentlig forvaltning eller et 

lavt skattetrykk er relevant i Norge. Bruken av LVC-

instrumenter kan imidlertid motiveres av flere 

andre forhold. 

Den kanskje vanligste motivasjonen for å ta i bruk 

LVC-instrumenter er at det, også for land med re-

lativt høyt skattenivå, kan være utfordrende å fi-

nansiere offentlig infrastruktur over skattesedde-

len uten direkte bidrag fra private. Også i Norge 

opplever både utbyggere og kommuner at finan-

sieringen av spesielt sosial infrastruktur i noen til-

feller utgjør en flaskehals for eiendomsutvikling. 

Med sosial infrastruktur menes ulike bygg og an-

legg som er nødvendige for at et boligområde skal 

fungere sosialt, som skoler, barnehager og syke-

hjem. 

Når det er et stort behov for investeringer i sosial 

infrastruktur som del av en større områdeutvik-

ling, kan bruk av LVC-instrumenter bidra til økt 

samsvar mellom behovet for og investeringer i 

kommunal infrastruktur. 

I tillegg til å bidra til større sammenheng mellom 

behovet for og investeringer i offentlig infrastruk-

tur, vil økt bruk av grunneierfinansiering føre med 

seg en viktig tilleggsgevinst. Skattlegging av eien-

dom kan betraktes som en form for grunnrentebe-

skatning, som på generell basis er en samfunns-

økonomisk effektiv form for skattlegging. Økt bruk 

av grunnrenteskatter muliggjør en reduksjon av 

vridende skatter og avgifter, for eksempel skatt på 

personinntekt, og vil slikt sett bidra til økt sam-

funnsøkonomisk effektivitet.  

Bruk av grunneierfinansiering kan også begrunnes 

normativt. Økning i eiendomspriser som følge av 

offentlige investeringer og reguleringer kan be-

traktes som en grunnrente skapt av samfunnsut-

viklingen. Det kan derfor være argumenter for at 

gevinstene av offentlige investeringer og regule-

ringer bør føres tilbake til de som blir stående med 

kostnadene – det vil si fellesskapet. Fordelingspo-

litisk kan skattlegging av disse verdiene også bidra 

til en overføring fra eiendomsbesittere til hushold-

ninger uten fast eiendom. 

Tre utvalgte instrumenter er utredet nærmere 

I denne utredningen har vi gjennomført en sam-

funnsøkonomisk analyse av tre LVC-instrumenter 

som ligger utenfor dagens lovverk (sentrale egen-

skaper ved de ulike modellene er oppsummert i 

Tabell 2): 
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1. Utbyggingsavgift 

2. Omreguleringsavgift 

3. Prosjektrettet forbedringsavgift 

En utbyggingsavgift ligger nærmest dagens praksis 

med bruk av utbyggingsavtaler. Modellen pålegger 

en avgift per utbygde kvadratmeter, basert på 

kostnader ved å imøtekomme behov for kommu-

nal infrastruktur innenfor et område. Betaling av 

avgiften fristiller utbygger fra rekkefølgekrav, som 

kommunen er forpliktet til å innfri for å under-

støtte utbyggingen. 

En omreguleringsavgift søker å skattlegge plan-

skapte verdier i eiendomsmarkedet direkte. Skat-

ten kreves inn ved verdiøkninger i eiendomsmar-

kedet som følge av endret reguleringsformål eller 

utnyttelsesgrad, og forfaller ved realisering av ge-

vinst – enten ved delings- bygge eller brukstilla-

telse eller salg av eiendommen. Inntektene av om-

reguleringsavgiften er ment å finansiere infra-

strukturen som kreves for å realisere utviklingen 

omreguleringen åpner for. Kommunen er ansvarlig 

for denne finansieringen.  

En prosjektrettet forbedringsavgift er en direkte 

skatt på verdiøkninger i eiendomsmarkedet som 

følge av store offentlige investeringsprosjekter. 

Eksempler på slike prosjekter kan være etable-

ringen av en ny metrostasjon eller investeringspro-

grammer for å pusse opp nedslitte nabolag. Slike 

investeringer bidrar ofte til økt attraktivitet og økt 

betalingsvillighet for eksisterende bebyggelse i det 

berørte området. Forbedringsavgiften har til hen-

sikt å kanalisere deler av denne verdiøkningen til-

bake til finansieringen av investeringen den ble ut-

løst av. Skatten forfaller først ved realisering av ge-

vinst, det vil si ved salg av eiendom, noe som inne-

bærer at prosjektet må lånefinansieres og forskut-

tere framtidige inntekter fra instrumentet. 

Instrumentene kan påvirke byrdefordelingen i ei-

endomsmarkedet 

Instrumentenes virkning på byrdefordelingen i ei-

endomsmarkedet vil avhenge av om instrumen-

tene muliggjør investeringer eller reguleringer av 

areal som ellers ikke ville vært mulig. Selv om deler 

av avgiftene isolert sett trolig kan veltes over i økte 

eiendomspriser, kan instrumentene samlet sett ha 

en dempende virkning på eiendomsprisene der-

som de bidrar til mer effektiv arealutnyttelse.  

En omreguleringsavgift og en forbedringsavgift er 

engangsskatter som pålegges grunneier når of-

fentlige investeringer eller omreguleringer har bi-

dratt til en verdiøkning for grunneier. Denne avgif-

ten forfaller ved realisering av gevinst, uavhengig 

av utviklingen på tomten, og vil på lang sikt måtte 

betales av grunneier i sin helhet, det vil si uten at 

dette gir utslag i økte eiendomspriser. 
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En utbyggingsavgift vil bidra til økt forutberegne-

lighet sammenlignet med dagens bruk av utbyg-

gingsavtaler. Dette vil gjøre det lettere for utbyg-

gere å innlemme bidrag til infrastruktur i forhand-

ling om tomtepris med grunneier. Instrumentet vil 

således, for et gitt nivå på grunneierbidragene, gi 

lavere tomtepriser og eiendomspriser.  

Dersom det samlede grunneierbidraget derimot 

øker ved overgangen til en utbyggingsavgift, noe vi 

har lagt til grunn, vil fordelingen av denne kostna-

den mellom grunneier og sluttbruker avhenge av 

aktørenes relative prisfølsomhet (altså i hvor stor 

grad grunneiere og boligkjøpere endrer til tilpas-

ning ved en prisendring). Det er naturlig å legge til 

grunn at en utbyggingsavgift vil bidra både til re-

dusert tomtepris og økt pris for sluttbruker av ei-

endommen. Kostnader for utbygger, hvis avkast-

ningskrav antas å være gitt fra kapitalmarkedene 

på lang sikt, vil ikke påvirkes på lang sikt. 

Instrumentene kan samtidig gi store samfunnsøko-

nomiske gevinster 

Nytte-kostnadsanalysen viser at det potensielt er 

knyttet store effektivitetsgevinster til innføring av 

en utbyggingsavgift og en omreguleringsavgift. 

Dette skyldes for det første at bruk av disse instru-

mentene muliggjør reduksjon av mindre effektive 

skatter og avgifter. I tillegg kommer gevinster gjen-

nom bedre samsvar mellom investeringer i og be-

hov for infrastruktur, samt reduksjon av enkelte 

utfordringer med dagens praksis med utbyggings-

avtaler. Sistnevnte omfatter blant annet økt forut-

beregnelighet og utfordringen med at noen utbyg-

gere i dag avventer utbygging til rekkefølgekrav 

innfris av andre (gratispassasjerproblematikk). 

Innenfor analyseperioden på 40 år, mener vi en ut-

byggingsavgift i størst grad vil kunne anvendes til 

skattlegging av planskapte verdiøkninger. På lang 

sikt vil en omreguleringsavgift kunne anvendes i 

like stor grad, men på kort sikt vil det være en del 

eiendomsutvikling innenfor gjeldende regulerings-

planer som ikke medfører behov for omregulering. 

Kostnadene er imidlertid også størst ved innføring 

av en utbyggingsavgift. Det skyldes behovet for im-

plementering og rullering av et plangrunnlag for 

beregning av denne avgiften, men også at selve 

lovarbeidet antas å være mer ressurskrevende. 

En noe begrenset mulighet til å bruke en omregu-

leringsavgift innenfor analyseperioden, som følge 

av allerede vedtatte reguleringer, innebærer at 

dette instrumentet i mindre grad enn en utbyg-

gingsavgift kan erstatte bruken av utbyggingsavta-

ler. Nyttevirkningene av at identifiserte utford-

ringer med dagens bruk av utbyggingsavtaler re-

duseres, er dermed større ved innføring av en ut-

byggingsavgift. Som følge av at utbyggingsavgiften 

i større grad kan komme til anvendelse innenfor 

analyseperioden, vil dessuten dette instrumentet i 

større grad enn en omreguleringsavgift bidra til  
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bedre samsvar mellom behov for og investeringer 

i kollektive goder. 

En tilleggsgevinst som kun er relevant ved innfø-

ring av en utbyggingsavgift er gevinster gjennom 

forbedringer i kommunenes plangrunnlag. Innfø-

ring av en utbyggingsavgift medfører behov for ut-

arbeiding av investeringsplaner som danner 

grunnlag for å beregne størrelsen på avgiften in-

nenfor et område. Arbeidet med å etablere og rul-

lere disse planene er ressurskrevende, men fører 

samtidig med seg en rekke gevinster.  

Vår analyse viser at innføring av en «infrastruktur-

plan» vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt i 

storbykommuner. Selv om vi betrakter et større 

utvalg av kommuner enn storbykommunene, er 

det grunn til å tro at nyttevirkningene av å innføre 

et beregningsgrunnlag for fastsettelse av størrel-

sen på en utbyggingsavgift til dels forsvarer etab-

lerings- og rulleringskostnadene. 

 

 

 

 

Innføring av en utbyggingsavgift vil gi størst sam-

funnsøkonomisk nytte 

Vår samlede vurdering av de prissatte og ikke-pris-

satte virkningene er at en utbyggingsavgift er det 

instrumentet som vil bidra til størst samfunnsøko-

nomisk lønnsomhet innenfor analyseperioden. 

På lang sikt mener vi imidlertid at en omregule-

ringsavgift kan bli mer anvendelig. En slik avgift har 

en fordel ved at den retter seg mot grunneier og 

de gevinster grunneier har oppnådd som følge av 

omreguleringsvedtak, i motsetning til en utbyg-

gingsavgift som retter seg mot utbyggere og utvik-

ling av eiendommen. Mens en omreguleringsavgift 

vil forfalle både ved utvikling og ved salg av eien-

dommen, påløper utbyggingsavgiften kun ved ut-

vikling. 

Det er knyttet stor usikkerhet til flere av forutset-

ningene som er lagt til grunn i beregningen. Likevel 

mener vi sannsynligheten for at vi underestimerer 

netto lønnsomhet er større enn at vi overvurderer 

den. 

 

 

 

Vi anbefaler at det innføres en kommunal utbyg-

gingsavgift 

Basert på disse resultatene anbefaler vi at det 

igangsettes arbeider med å se nærmere på imple-

mentering av enten en utbyggingsavgift eller en 

omreguleringsavgift. Det anbefales ikke å imple-

mentere begge instrumentene. Hensynet til forde-

ling og effektivitet i skatteinnkrevingen tilsier trolig 

at en omreguleringsavgift vil være best egnet. Im-

plementering av en utbyggingsavgift vil imidlertid 

trolig være lettere, all den tid den er nært beslek-

tet med dagens praksis med bruk av utbyggingsav-

taler. 

Samlet sett er derfor vår anbefaling at det arbeides 

videre med implementering av en utbyggingsavgift 

i Oslo og alle andre kommuner. Det skyldes både 

at dette instrumentet gir høyest lønnsomhet in-

nenfor analyseperioden, samtidig som dette in-

strumentet trolig er lettest å implementere. Imple-

mentering medfører behov for endring av plan- og 

bygningsloven.
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Sammenstilling av virkninger i nytte-kostnadsanalysen (prissatte virkninger i mill. 2017-kr.) 

Samfunnsøkonomiske virkninger 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Utforming av lov og forskrifter (stat) -7 -4 -4 

Utforming av modeller og beregningsgrunnlag (kommune) -298 -10 -10 

Administrasjonskostnader (kommune) -2 942 -1 247 -1 053 

Skattefinansieringskostnader 5 862 4 887 1 089 

Sum prissatte virkninger 2 617 3 626 22 

Bedre samsvar mellom investeringsbehov og faktiske investeringer ++/+++ ++ 0/+ 

Forenklede forhandlinger +/++ 0/+ 0 

Økt forutberegnelighet ++/+++ ++ 0 

Gevinster ved bedre plangrunnlag ++/+++ 0 0 

Tapt fleksibilitet 0/- 0 0 

Kostnader ved å etterleve regelverket - /- - 0/- 0 

Reduksjon av gratispassasjerproblem ++/+++ ++ 0/+ 

Rangering, prissatte virkninger 2 1 3 

Rangering, ikke-prissatte virkninger 1 2 3 

Samlet rangering 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oppsummering av egenskaper ved modellene 

Egenskaper 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Avgiftssubjekt Utbygger Grunneier Grunneier 

Avgiftsobjekt 

Proporsjonal andel av kostnaden ved å etablere kom-
munal infrastruktur i et område, men gjensidig be-

grenset oppad av 30 prosent av verdiøkningen inves-
teringene genererer. 

30 prosent av verdiøkning som følge av omregulering 
av reguleringsstatus og/eller utnyttelsesgrad 

30 prosent av verdiøkning som følge av kommunale 
investeringer i større infrastrukturprosjekter, men 

gjensidig begrenset oppad av verdiøkningen investe-
ringen generer. 

Forfallstidspunkt Ved byggetillatelse Ved delings-, bygge eller brukstillatelse eller ved salg Ved realisering av gevinst 

Skattekreditor Kommune Kommune eller stat Kommune 

Behov for lovendring Ja Ja Ja 

Relevant lov Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Egen lov 

Nødvendighetskrav mellom tiltak som bygges og tiltak 
som finansieres 

Ja Nei Ja 

Øremerkede inntekter Ja Nei Ja 

Ansvar for å innfri rekkefølgekrav Kommune Kommune Kommune 

Erstatter utbyggingsavtaler Ja Ja, men gradvis Nei, kun i relevante prosjekter 

MVA-problematikk Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
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