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Planlegging av god infrastruktur er en kjerneopp-

gave for byer og deres myndigheter, men er samti-

dig en stor utfordring. Utfordringene oppstår når 

samfunnsmessige endringer krever enten vesent-

lige nyinvesteringer eller endringer i etablert infra-

struktur.  Samfunnsmessige endringer kan være be-

folkningsvekst, nye teknologiske løsninger, klima-

endringer, nye kompetansekrav, endringer i interna-

sjonale markedsforhold og nye former for dialog- og 

brukermedvirkning.  

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 infrastruktur både blir mer langsik-

tig og samordnet mellom ulike infrastruktursektorer.  

Kunnskap om langsiktige investeringsbehov kan 

operasjonaliseres i form av en samordnet og lang-

siktig infrastrukturplan. En infrastrukturplan kan for-

stås som en plan for investeringene som vil følge av 

byutviklingsstrategien i kommuneplanens sam-

funnsdel. Planen kan dermed benyttes som et prio-

riteringsverktøy som samordner investeringsbeho-

vet til ulike sektorer, fordelt på tid og geograf 

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført en 

samlet vurdering av hvorvidt det vil være samfunns-

økonomisk lønnsomt å innføre en samordnet og 

langsiktig infrastrukturplan 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 for en lang-

siktig og tverrsektoriell infrastrukturplan: 

1. I det første alternativet er infrastrukturplanen in-

tegrert i det kommunale planarbeidet og hensik-

ten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag i plan-

prosessen. Infrastrukturplanen vil ikke behand-

les politisk, men legges ved som del av beslut-

ningsgrunnlaget til politisk behandling. 

2. I det andre alternativet skal planen også be-

handles politisk og vil i større grad gi føringer for 

kommunens 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 der-

med kan være med på å påvirke hvordan både 

innbyggere, utbyggingsselskaper og lignende 

innretter seg. Planen vil få en politisk forankring 

og legitimitet både i kommunen selv og overfor 

statlige og regionale fagmyndigheter og nabo-

kommuner. Infrastrukturplanen vil inngå i plan-

programmet som utarbeides i forkant av selve 

planarbeidet, og slik sett være forankret i plan-

prosessen helt fra start. 

Uansett nivå er en langsiktig infrastrukturplan 
samfunnsøkonomisk lønnsom 

Begge alternativene vil være samfunnsøkonomisk 

lønnsomme, men gevinstene vil være høyere for al-

ternativ 2 enn alternativ 1. Alternativ 2 innebærer at 

infrastrukturplanen inngår som en del av kommune-

planen. At infrastrukturplanen inngår i kommunepla-

nen 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 infra-

strukturplanen tydeliggjøre hvilke infrastrukturbe-

hov som vil oppstå og hvilke infrastrukturinveste-

ringer som må til for å nå kommuneplanens mål. 

Infrastrukturplanen bør derfor ha like lang tidshori-

sont som kommuneplanen. 

Sammendrag 
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Planens geografiske avgrensing vil være kommu-

nen, og planen vil inneholde vurderinger av framti-

dig behov innen alle former for infrastrukturutvikling 

hvor kommunen er beslutningstaker.  

Infrastrukturplanen må baseres på prognoser for 

framtidige investeringsbehov, gitt visjonene i kom-

muneplanens samfunnsdel, demografisk utvikling, 

historisk utvikling, framtidige inntekter og utvikling i 

finansutgiftene. Planen kan synliggjøre behov for å 

øke inntekter eller redusere kostnader ved at inves-

teringsbehovet overstiger prognoser for framtidig 

inntekt. 

Planen er et verktøy for bedre prioriteringer 

En tverrsektoriell og langsiktig infrastrukturplan vil gi 

muligheter for bedre prioritering av hvilke investe-

ringer som bør gjennomføres hvor og når på tvers 

av sektorer. Utarbeidelse av planen kan avdekke 

potensielle samhandlingsgevinster ved at ulike 

infrastrukturbehov ses i sammenheng.  

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. Planen endrer ikke nødvendigvis 

de enkelte prosjektenes kostnadsestimater eller 

framdrift, men gir mulighet til å endre sammenset-

ningen av den totale investeringsporteføljen. 

Mulighet til å framskynde eller utsette enkeltinves-

teringer kan redusere usikkerheten ved beslut-

ninger både ved at en kan ta hensyn til hvordan en-

keltprosjekter påvirker hverandre og ved at enkelt-

prosjekter kan gjøres betinget av at ny informasjon 

underbygger informasjon som foreligger på plan-

tidspunktet. Dette kan føre til at både enkeltprosjek-

tene og den samlede porteføljen av infrastrukturpro-

sjekter gjennomføres mer effektivt, dvs. til en lavere 

samfunnsøkonomisk kostnad.  

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 framtidig 

utvikling. Når en offentlig myndighet legger fram en 

infrastrukturplan som berører mange, vil mange for-

stå mer av hvilke kommende investeringer de må 

forholde seg til. Det gjelder både eksterne investo-

rer som forholder seg til offentlige planer som et 

eksternt dokument og offentlige virksomheter som 

er direkte berørt av planen. 

Liten kostnad å utarbeide planen 

Det er relativt få kostnadselementer knyttet til en 

infrastrukturplan. Viktigste kostnader er kostnadene 

ved å utvikle og vedlikeholde planen og en økt risiko 

for feilinvesteringer i de tilfeller infrastrukturplanen 

inngår som en del av kommuneplanen (alternativ 2). 

I den samfunnsøkonomiske analysen er kostnaden 

for planen er beregnet som en prissatt effekt, mens 

risikoen for feilinvestering er en ikke-prissatt effekt.  

Men kan gi store koordineringsgevinster 

Nytteelementene er flere, og består av økt potensial 

for å avdekke samlokaliseringer, en mer optimal in-

vesteringsportefølje, andre koordineringsgevinster 

og politisk forutsigbarhet. Også om koordinerings-

gevinstene er størst ved infrastrukturutviklingen, er 

det også mulig at den kan bidra til å gjøre planleg-

gingsprosessen mer koordinert og effektiv. 

Vi har imidlertid ikke hatt noe empirisk grunnlag for 

å anslå størrelsen på disse nytteelementene, og 

derfor er de behandlet som ikke-prissatte effekter. 

Nytten er størst når planen er en del av kommu-
neplanen 

Tabell 11 sammenstiller kostnadene og nytten av en 

samordnet og langsiktig infrastrukturplan i de to al-

ternativene vi har analysert, sammenlignet med da-
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gens situasjon i Oslo. Det vil si at kostnaden for ut-

viklingen av planen legger til grunn at det allerede 

gjennomføres et arbeid knyttet til arealbehovskarte-

legging for Oslo kommune. Gevinstberegningen 

legger også til grunn at det allerede er implementert 

flere andre tiltak for å utnytte potensialet for koordi-

nering av infrastrukturprosjekter. 

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 infrastruktur-

planen 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 
besparelser 

Fram mot 2040 har vi beregnet at kommunen står 

overfor en samlet investeringsutgift på 382 milliar-

der 2017-kroner.1 Det svarer til en årlig investerings-

utgift på 16,6 milliarder. Det skal dermed svært små 

effektiviseringsgevinster av bedre koordinering og 

en nærmere optimal investeringsportefølje til for å 

«hente inn» kostnaden ved en å utvikle og rullere 

en infrastrukturplan. En effektivisering på 1 prosent 

vil for eksempel gi en årlig besparelse i investerings-

budsjettet på 166 millioner kroner. 

 

 

 

Tabell 1 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte effekter av en infrastrukturplan i Oslo 

 Alternativ 1 

Internt verktøy 

Alternativ 2 

Del av kommuneplanen 

Utvikling av planen første gang 2 mill. kr 3 mill. kr 

Kostnad per rullering 1,7 mill. kr 2,6 mill. kr 

Utnyttelse av koordineringsmuligheter 0/+ +/++ 

Optimal portefølje ++/+++ +++/++++ 

Forutsigbarhet 0 +++/++++ 

Feilinvesteringer 0 -- 

 

                                                      
1 Omfatter investeringer i både ny og eksisterende infrastruktur, og inklu-
derer investeringer i Sporveien AS. 
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Planlegging av god infrastruktur er en kjerneopp-

gave for byer og deres myndigheter, men samtidig 

en stor utfordring. 

Befolkningen vokser raskt i en rekke større byer, og 

Oslo er blant hovedstedene i Europa som har hatt 

sterkest vekst de siste par tiårene. Oslo kommunes 

befolkningsframskrivinger viser at vi i 2040 kan 

regne med at det bor flere enn 850 000 innbyggere 

i Oslo. Det innebærer at det om 23 år er realistisk at 

180 000 flere mennesker vil bo i byen. Veksten er 

også sterk i de omkringliggende kommunene. Når 

befolkningsøkningen blir stor vil det oppstå flaske-

halser i eksisterende infrastruktur som kan kreve 

både kapasitetsutvidelser og utskifting av eksiste-

rende systemer. 

Hovedstadsområdet skal også møte en framtid med 

klimaendringer, teknologiutvikling, endrede kompe-

tansekrav, global økonomisk konkurranse og nye 

former for dialog- og brukermedvirkning. Flere 

eldre, tilflytting og innvandring gir økt boligbehov. 

Også nye teknologiske løsninger kan gi behov for 

utskifting av eksisterende infrastruktur, noe som er 

mer krevende for store byer med kompliserte infra-

strukturløsninger enn for mindre byer. 

Planleggingsutfordringene gir et kontinuerlig behov 

for å forstå mer av langsiktige utviklingstrekk som 

påvirker byenes langsiktige infrastrukturbehov.  

Kommunene må vite mest mulig om utviklingstren-

der for å kunne anslå behovet for blant annet boli-

ger, barnehager, skoler, gravplasser, idrettsanlegg, 

sykehjem og infrastruktur for vann, avfall og trans-

port. Mer kunnskap om langsiktige behov kan po-

tensielt bidra til at storbyregioner kan oppnå gevins-

ter ved at planleggingen av infrastruktur både blir 

mer langsiktig og samordnet mellom ulike infra-

struktursektorer.  

1.1 En langsiktig og tverrsektoriell infrastruktur-

plan 

Oslo kommune har på bakgrunn av dette ønsket å 

få gjennomført en utredning som ser på hvilke ge-

vinster en langsiktig plan for tverrsektoriell infra-

strukturutvikling kan gi for kommune, stat, nærings-

liv og byens innbyggere, samt hvordan en slik plan 

bør utvikles. 

Den langsiktige og tverrsektorielle infrastrukturpla-

nen som analyseres i denne rapporten skal forstås 

som en oversikt over det samlede behovet for infra-

strukturinvesteringer gitt visjonene i kommunepla-

nens samfunnsdel, og anslåtte kostnader ved disse 

investeringene. I tillegg skal planen framskrive kom-

munens forventede inntekter, bundne driftsutgifter 

og driftsfølgevirkninger av investeringene. Planen 

vil dermed tydeliggjøre det økonomiske handlings-

rommet for kommunen. 

Tidsmessig vil planen ha samme horisont som den 

nye kommuneplanen, altså fram til 2040. Dette er 

imidlertid vesentlig lenger enn dagens kartlegging 

av infrastrukturbehov for ulike sektorer, som typisk 

går mellom fire og ti år fram i tid.  

At planen er tverrsektoriell betyr at alle infrastruktur-

sektorers investeringer skal inngå. De infrastruktur-

sektorene vi legger til grunn skal inngå i en eventuell 

slik plan er avgrenset til infrastrukturen storbykom-

munene selv er ansvarlige for å planlegge. Dette in-

kluderer fysiske investeringer knyttet til utdanning, 

barnehager, eldreomsorg, kommunale boliger, id-

rett, kultur, parker og friområder, renovasjon, kollek-

tivtrafikk, vann- og avløp, vei/sykkelvei, friluftsliv og 

kommunal administrasjon, samt vedlikehold og re-

habilitering av eksisterende infrastruktur innen alle 

sektorer.  

Infrastrukturplanen omfatter kommunal infrastruk-

tur. Det innebærer at statlige investeringer ikke di-

1 Innledning 
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rekte inngår i planen fordi kommunen ikke har di-

rekte innflytelse eller ansvar for disse. Imidlertid kan 

mange statlige infrastrukturinvesteringer påvirke 

kommunale investeringer, for eksempel gjennom 

gjensidig forpliktende avtaler i Oslopakke 3. Infra-

strukturplanen må ta hensyn til dette, og tilpasse 

seg slike planlagte statlige investeringer. 

Videre ekskluderer planen behovet for privat infra-

struktur, som elektronisk kommunikasjon (bred-

bånd, kabel-tv og andre signalanlegg) og energi-

infrastruktur.2 

I denne rapporten gjennomfører vi en samfunns-

økonomisk analyse av en langsiktig og tverrsektori-

ell infrastrukturplan. Analysen sammenligner de 

samfunnsøkonomiske kostnadene og nyttegevins-

tene som kan oppstå ved å innføre en slik plan. Ana-

lysen skal utgjøre et grunnlag for en beslutning om 

Oslo kommune, og andre storbykommuner, skal 

innføre en mer eksplisitt bruk av en samordnet infra-

strukturplan. 

Oppdraget er gjennomført for Eiendoms- og byfor-

nyelsesetaten i Oslo kommune. 

1.2 Problemstilling 

Problemstillingen som analyseres i denne rapporten 

er følgende:  

Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene og ge-

vinstene av en mer samordnet og langsiktig infra-

strukturplan for en kommune generelt og for Oslo 

spesielt? 

 

Nytten skal her tolkes som netto nytte, i det vi også 

ser på kostnadene av å utvikle en slik plan. 

Vi analyserer to alternative måter å bruke en infra-

strukturplan på, hvor forskjellen ligger i hvilken grad 

                                                      
2 Riktignok er flere netteiere helt eller delvis underlagt kommunal forvalt-
ning (som Hafslund), men da gjennom kommunalt eide aksjeselskaper. 

infrastrukturplanen legger føringer for kommunepla-

nen, økonomiplaner, budsjetter og andre kommu-

nale planer. 

Alternativ 1 er en infrastrukturplan som sammenstil-

ler de ulike sektorenes infrastrukturbehov. Planen 

vil imidlertid ikke være bindende eller ha en politisk 

forankring, men vil være ment som en veiledende 

plan som kommunens sektormyndigheter kan følge 

(frivillig).  

Alternativ 2 har et noe høyere ambisjonsnivå, ved at 

infrastrukturplanen også inngår som en del av sam-

funnsdelen i kommuneplanen, med politisk behand-

ling og medvirkningsprosess. Overordnet innebæ-

rer dette at planen i større grad vil være bindende 

for kommunens investeringer. 

I begge alternativene legger vi til grunn at planen er 

et supplement til nåværende plan- og styringssys-

tem, og ikke en erstatning for de planene som regu-

leres av kommuneloven og plan- og bygningsloven. 

1.3 Metode 

Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført 

i henhold til metodikken beskrevet i veilederen for 

samfunnsøkonomiske analyser (Direktoratet for 

økonomistyring, 2014) og Finansdepartementets 

Rundskriv R-109/14  (2014). Metoden gir et godt 

rammeverk for å systematisk kartlegge, sammen-

ligne og vurdere virkninger av ulike måter å utforme 

en infrastrukturplan. Metoden beskrives nærmere i 

kapittel 2. 

Analysen baseres i hovedsak på data og informa-

sjon ervervet gjennom dialog med ulike aktører, 

gjennom arbeidsverksted og intervjuer. Vi har blant 

annet vært i dialog med etater og foretak i Oslo kom-

mune og andre storbykommuner, ansvarlige for 
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statlig og regional infrastrukturutvikling og private 

utbyggere, jf. vedlegg 1. 

I tillegg har vi benyttet informasjon fra ulike eksiste-

rende planer og strategier, både kommunale, stat-

lige og internasjonale. Her er det særlig de kommu-

nale virksomhetenes strategier for infrastrukturut-

vikling som har vært viktige for å kartlegge kommu-

nens investeringsbehov. 

For å kartlegge investeringsbehovet til Oslo kom-

mune fram mot 2040 har vi også benyttet den of-

fentlig tilgjengelige KOSTRA-statistikken fra SSB.3 

1.4 Leseveiledning 

Denne rapporten er i stor grad bygget opp etter de 

ulike fasene i en samfunnsøkonomisk analyse, be-

skrevet i kapittel 2. Kapittel 3 og 4 beskriver nullal-

ternativet, og går gjennom henholdsvis dagens 

plansituasjon i Oslo kommune og framtidig infra-

strukturbehov i kommunen. 

I kapittel 5 beskriver vi de to alternativene for en 

langsiktig og tverssektoriell infrastrukturplan som er 

gjenstand for analysen. I kapittel 6 beskriver vi både 

de identifiserte virkningene av de to alternative plan-

variantene og verdsetter disse, mens konklusjonen 

presenteres i kapittel 7. 

 

 

                                                      
3 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon 
om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler 
og fylkeskommuner.  
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Metodisk er samfunnsøkonomiske analyser et viktig 

verktøy for å identifisere og synliggjøre virkninger 

og konsekvenser av et tiltak for berørte grupper i 

samfunnet. Hensikten er å avgjøre om et tiltak er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt å kunne rang-

ere og prioritere mellom ulike tiltak. En samfunns-

økonomisk analyse er en kompleks oppgave, hvor 

det typisk vil være utfordrende å identifisere og 

kvantifisere alle virkninger av et tiltak. Målet i analy-

sen er imidlertid å dekke så mye av problemstilling-

ens kompleksitet som mulig. 

En samfunnsøkonomisk analyse bør gjennomføres 

i henhold til den anbefalte metodikken beskrevet i 

Finansdepartementet (2014) og Direktoratet for 

økonomistyring (2014). Dermed sikres sammen-

lignbarhet mellom ulike analyser, og det gir et godt 

rammeverk for å systematisk kartlegge, sammen-

ligne og vurdere virkninger av ulike alternativer.  

Under vil vi kort gå gjennom stegene i den sam-

funnsøkonomiske analysen som skal lede fram til 

en vurdering av hvorvidt det vil være samfunnsøko-

nomisk lønnsomt for Oslo kommune å innføre en 

langsiktig og tverrsektoriell infrastrukturplan. 

2.1 Beskrive nullalternativet 

Analysen starter med en beskrivelse av dagens si-

tuasjon (nullalternativet) og hvilke mål man ønsker 

å oppnå, altså hvorfor det er behov for å sette inn 

tiltak, i dette tilfelle utarbeide og implementere en 

langsiktig infrastrukturplan for hele kommunen. 

Effektene av tiltaket skal måles mot nullalternativet. 

En god beskrivelse av nullalternativet er derfor av-

gjørende for å forstå hvilke effekter en kan vente av 

en plan som er mer langsiktig enn dagens planer for 

infrastrukturutvikling og som i større grad enn i dag 

integrerer ulike sektorers behov i en plan. Nullalter-

nativet beskriver dagens situasjon og de langsiktige 

utfordringer kommunen står overfor, og tjener som 

et referansepunkt som de aktuelle alternativene må-

les opp mot.  

2.2 Identifisere og beskrive relevante tiltak 

Del to består i å identifisere og beskrive de relevante 

tiltakene som skal bidra til å løse det aktuelle pro-

blemet og nå målsettingene. I denne samfunnsøko-

nomiske analysen vil vi foreslå to tiltak som kan bi-

dra til en mer samfunnsøkonomisk lønnsom infra-

strukturutvikling i storbykommunene.  

I denne analysen har vi valgt å utrede to alternative 

måter å implementere en infrastrukturplan. Det 

første alternativet er en veiledende, men ikke bin-

dende, infrastrukturplan som er en sammenstilling 

av ulike sektorers behov for infrastrukturinveste-

ringer, mens det andre alternativet er for så vidt 

samme plan men hvor den er en formell del av kom-

muneplanen og dermed i større grad bindende.  

Beskrivelsen av tiltakene bør inkludere minimum 

følgende elementer; målgruppe, tiltakets omfang og 

kvalitet, hvem som gjennomfører tiltaket, tidsramme 

for gjennomføringen, finansiering og tiltakets utfor-

ming.  

Videre bør tiltaksbeskrivelsen være så konkret som 

mulig. Det er avgjørende at det etableres en felles 

forståelse for tiltakets utforming, da det er disse som 

det skal beregnes virkninger av i senere steg av 

analysen. 

2.3 Identifisere og verdsette virkninger 

Etter at tiltakene (alternativene) er beskrevet består 

neste steg i å identifisere alle virkninger, både posi-

tive og negative, for alle grupper som berøres av de 

foreslåtte tiltakene. I denne fasen skal vi både iden-

tifisere gruppene som berøres av tiltakene, og iden-

tifiserer og beskriver nytte- og kostnadsvirkningene 

av tiltakene. Virkningene beskrives som endringer 

sammenlignet med nullalternativet. 

2 Metode for samfunnsøkonomisk analyse 
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I denne fasen vil vi også drøfte usikkerheten knyttet 

til virkningene. Målet vil være å avdekke hvor sårbar 

resultatene er for endring i ulike forutsetninger eller 

endring i effekter. Mens usikkerheten i de prissatte-

virkningene kan kvantifiseres, må usikkerheten i de 

ikke-prissatte virkningene belyses kvalitativt. For 

usikkerhetsfaktorene som er mest kritiske bør det 

vurderes om det finnes aktuelle aktiviteter som kan 

redusere risikoen.   

Når virkningene av de foreslåtte tiltakene er identifi-

sert starter arbeidet med å verdsette virkningene. 

Hovedprinsippet for å verdsette virkninger i sam-

funnsøkonomiske analyser er at nyttevirkningen 

settes lik befolkningens samlede betalingsvillighet 

for tiltaket, mens kostnadsvirkningen er lik verdien 

disse ressursene har i beste alternative anvendelse. 

For å tallfeste dette benyttes typisk kalkulasjonspri-

ser som skal reflektere betalingsvilligheten for nyt-

tevirkningene og verdien av ressursene som inngår 

i tiltaket i deres beste alternative anvendelse. 

Det kan i tillegg være virkninger av tiltakene som 

ikke lar seg verdsette i kroner (ikke-prissatte virk-

ninger). Dette kan for eksempel være endring i kva-

litet, trygghet, personvern og arbeidsmiljø. Disse 

skal kartlegges og omtales på en måte som gir et 

godt grunnlag for å vurdere hvordan virkningene vil 

påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.  

Tiltakets virkninger kan vurderes ved å kvalitativt 

vurdere verdien av de ikke-prissatte virkningene 

gjennom den såkalte «pluss-minusmetoden». Tre 

viktige begreper i denne metoden er betydning, om-

fang og konsekvens.  

Først vurderes hvilken betydning det området som 

blir berørt av tiltaket har for grupper i samfunnet og 

for samfunnet som helhet. Deretter vurderes i hvil-

ken grad de ulike tiltakene påvirker dette området 

sammenlignet med nullalternativet (omfang). Med 

utgangspunkt i vurderingene av betydning og om-

fang etableres en konsekvensmatrise hvor man av-

leder konsekvensen av tiltaket relativt til nullalterna-

tivet. 

Tabellen under viser en konsekvensmatrise for 

ikke-prissatte virkninger i henhold til Direktoratet for 

økonomistyrings veileder for samfunnsøkonomiske 

analyser. 

 

Tabell 2.1 Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virk-
ninger 

              Betydning 
 

Omfang Liten Middels Stor 

Stort positivt +/++ ++/+++ +++/++++ 

Middels positivt 0/+ ++ ++/+++ 

Lite positivt 0 0/+ +/++ 

Intet 0 0 0 

Lite negativt 0 0/- - /- - 

Middels negativt 0/- - -  - - / - - - 

Stort negativt - /- - - - / - - - - - - / - - - - 

 

2.4 Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 

anbefale tiltak 

I denne fasen sammenstilles alle de beregnede 

prissatte og ikke-prissatte virkningene for å vurdere 

den samlede samfunnsøkonomiske lønnsomheten 

ved tiltaket. Et tiltak defineres som samfunnsøkono-

misk lønnsomt dersom betalingsvilligheten for alle 

tiltakets nyttevirkninger er større enn summen av 

kostnadene. 

Det er viktig at de ikke-prissatte virkningene ikke til-

legges mindre vekt bare fordi de ikke prissettes. 

Hvor stor vekt de skal tillegges vil imidlertid bero på 

hvor sentrale de er i analysen. 

Analysen avsluttes med en samlet vurdering av 

hvorvidt det å implementere en langsiktig og tverr-

sektoriell infrastrukturplan er samfunnsøkonomisk 
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lønnsomt, og i tilfelle hvilken variant som gir den 

høyeste nytten sammenlignet med kostnaden. 
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For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse 

av hvorvidt Oslo kommune bør innføre en langsiktig 

og tverrsektoriell infrastrukturplan er det nødvendig 

med en god forståelse av dagens plansystem, her-

under hvordan ulike aktører samordner sine planer 

og investeringer i dag og hvordan integrerte planer 

påvirker samhandlingen mellom sektorer. 

I dette kapitlet går vi overordnet gjennom plansys-

temet for storbykommunene i Norge, før vi går nær-

mere inn på hvordan Oslo kommune organiserer sin 

infrastrukturplanlegging. Kapitlet redegjør også for 

de planrettslige virkemidlene som eksisterer i dag. 

Med planer menes i det følgende ikke bare planer 

etter plan- og bygningsloven, men også planer som 

omfatter utbygging av infrastruktur uten rettslige 

bindinger. 

3.1 Storbyene forholder seg til en rekke ulike pla-

ner 

Det norske arealplansystemet er bygd opp som et 

planhierarki, der planer fra et høyere nivå legges til 

grunn for mer detaljerte plantyper nedover i syste-

met. 

Nivåene er relatert til de tre forvaltningsnivåene. Fra 

nasjonalt hold gis statlige planretningslinjer og plan-

bestemmelser. I fylkeskommunen utvikles regionale 

planer, med overordnede føringer for fylket, og der-

etter lager kommunen kommuneplaner og eventu-

elle kommunedelplaner, og enda mer detaljerte 

tema- og sektorplaner og område- og detaljregule-

ringer.4 Planhierarkiet er et system for å sikre gode 

beslutninger om samfunnsplanleggingen på alle for-

valtningsnivåer. 

Noen av planene gir rettslige bindinger for framtidig 

arealbruk.  Kommuneplanens arealdel, kommune-

delplaner og reguleringsplaner er planer som har 

                                                      
4 I Oslo som både er fylkeskommune og primærkommune, er fylkeskom-
munens planer i utgangspunktet integrert i kommuneplanene. 

rettslig bindende virkning. Med rettslig bindende 

menes at de er forpliktende etter sitt innhold, ikke 

bare for private aktører, men også for offentlige 

myndigheter (Eggen, Evjenth, Kostøl, Nilsen, & 

Røtnes, 2017) 

Felles for arealplaner er at de kan inneholde areal-

formål, bestemmelser og hensynssoner.  

Plan- og bygningsloven opererer med to typer regu-

leringsplaner; områderegulering og detaljregule-

ring. Områderegulering er primært en planform som 

kan utarbeides av kommunen for å tilrettelegge for 

videre planlegging, utvikling og bygging. Det kan 

være krav til å utarbeide områderegulering i kom-

muneplanens arealdel. Eller det kan være at kom-

munen etter omstendighetene finner at det er behov 

for å utarbeide slik reguleringsplan for et område for 

å ivareta overordnede mål for arealutviklingen.  

Detaljregulering er en plan for mindre områder. Pla-

nen vil som regel ha bestemmelser om utforming, 

størrelse av bygninger og anlegg, bruk og vern av 

bygninger, uterom og anlegg mv. Detaljregulering 

brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 

arealdisponering i kommuneplanens arealdel og/el-

ler områderegulering. 

I tillegg til kommuneplanen og dens tilhørende de-

ler, utarbeider kommunene ulike plan- og strategi-

dokumenter som ikke følger av plan- og bygnings-

loven eller kommuneloven. 

Det er imidlertid ikke opplagt at det reelle styrings-

systemet som planutarbeidelsen forholder seg til, 

fullt ut kan beskrives av innenfor rammen av det for-

melle planhierarkiet. Eksempelvis vil nye politiske 

dokumenter som danner basis for politikkutforming 

i parlamentarisk styrte kommuner, normalt være 

3 Dagens planstruktur 
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styrende for utarbeidelse av økonomiplaner og in-

vesteringsplaner. Hvordan det formelle plansyste-

met absorberer politiske styringssignaler kan bety 

mye for den faktiske planutformingen og kan variere 

mellom kommuner. 

I påfølgende kapittel gir vi en mer inngående beskri-

velse av de ulike plannivåene. 

3.2 Kommuneplanen er kommunens øverste sty-

ringsdokument 

Alle kommunene i Norge har ansvar for å utarbeide 

og oppdatere kommuneplaner.5 Kommuneplanen 

skal definere visjon og verdier, langsiktige mål og 

strategier, og utgjør øverste strategiske plannivå i 

en kommune.  

Kommuneplanens mål skal overføres til de under-

liggende plannivåer. Planen skal ta utgangspunkt i 

den kommunale planstrategien og legge til grunn 

retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale 

myndigheter.6 Kommuneplanen er en sentral del av 

kommunenes samfunnsansvar og styringsmidler, 

og skal tilrettelegge infrastruktur slik at kommune-

nes framtidige muligheter og utfordringer møtes på 

best mulig måte. Kommuneplaner skal ha en sam-

funnsdel og en arealdel. Begge planer blir som regel 

konkretisert i underliggende planer. 

I utgangspunktet er det kommunen som er den lo-

kale planmyndighet, som foreslår og vedtar kommu-

neplaner og -delplaner, samt reguleringsplaner. I til-

legg behandler kommunen forslag til detaljregule-

ring fremmet av private eller andre offentlige orga-

ner.  

                                                      
5 Plan- og bygningsloven § 11-1 angir plikten for kommunene til å ha en 
kommuneplan. 
6 I 2009 ble det innført lovpålagte krav om kommunale planstrategier i 
Plan- og bygningsloven. Dette er ikke en plan i seg selv, men ment som 
et hjelpemiddel for bedre kommunal planlegging og fungerer som et man-
dat for planarbeidet. Strategien skal redegjøre for formål for planarbeidet, 
satsingsområder, utviklingsstrategier, utredningsbehov, og opplegg for 
medvirkning. Planstrategien skal utarbeides med bred medvirkning fra 

Staten har også hjemmel til å vedta denne type pla-

ner, men denne hjemmelen brukes sjeldent. Det føl-

ger av bestemmelsen at staten kan bruke denne 

myndigheten når gjennomføringen av viktige stat-

lige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller ver-

netiltak gjør det nødvendig, eller når andre sam-

funnsmessige hensyn tilsier det.7  

Statlige investeringer i vei og bane og kollektivinfra-

struktur kan være av stor betydning for byutvik-

lingen i storbykommunene. Beslutninger om inves-

teringer i slik infrastruktur tas imidlertid på et annet 

plannivå enn i kommuneplanen. Kommunene deltar 

naturligvis i det minste som høringsinstans i disse 

planene, og har ofte en framtredende rolle gjennom 

plansamarbeid. Kommunen kan likevel ikke vedta 

politikk som griper inn i den statlige infrastruktur-

planleggingen i kommuneplanen.  

De kommunale planene etter loven er ikke bare 

ment å være planer for kommunens egen virksom-

het, men for kommunesamfunnet. Det er et viktig 

prinsipp at kommunen i sin planlegging skal ivareta 

både kommunale, regionale og nasjonale mål, inter-

esser og oppgaver og at all kommunal planlegging 

skal legge statlige og regionale pålegg og retnings-

linjer til grunn. Statlige og regionale retningslinjer og 

pålegg vil gi et større eller mindre handlingsrom for 

kommunen, avhengig av innhold.  

Statlige myndigheter, regionen og andre kommuner 

kan ha behov for at visse spørsmål blir avklart eller 

bestemt gjennom kommunal planlegging, som kom-

munen må ta hensyn til. Med hjemmel i § 6-4 kan 

departementet også formelt henstille til kommunen 

om å ta opp planlegging. 

stat, region og befolkningen, og skal omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig areal-
bruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. I tillegg skal arbeidet 
vurdere kommunens planbehov i valgperioden, herunder behov for end-
ringer i kommuneplanen og andre gjeldene planer for kommunen. 
7 Se Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) sin drøfting av 
kriterier for god kommunestruktur. 



SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE     |    9 

Samfunnsdel 

Samfunnsdelen i kommuneplanen skal ta stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier for sam-

funnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Den skal inneholde en beskrivelse og en vurdering 

av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 

Samfunnsdelen skal også være grunnlag for alle 

sektorers planer og virksomhet. Den skal gi ret-

ningslinjer for hvordan kommunens egne mål og 

strategier skal gjennomføres i kommunal virksom-

het og ved medvirkning fra andre offentlige organer 

og private aktører. 

Under samfunnsdelen finner vi tema- og sektorpla-

ner. Dette er planer som beskriver utfordringene på 

et aktuelt felt, angir mål og definerer strategier for å 

nå målene. Tema- og sektorplanene kan utarbeides 

som kommunedelplaner, selv om de også kan utfor-

mes som planer med færre formalkrav enn hva som 

følger av en kommunedelplan. 

All kommunal sektorplanlegging bør være forankret 

i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen 

skal gi grunnlag for konkrete prioriteringer, og bidra 

til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare ram-

mevilkår både for sektorenes virksomhet og for be-

folkningen. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget 

for prioriteringer i arealdelen, for eksempel knyttet til 

arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruk-

tur, boligpolitikk og næringspolitikk og kommunal 

service.  

Arealdel  

Det følger videre av plan- og bygningsloven § 11-5 

at kommuneplanen skal ha en arealdel. Denne skal 

gjelde for hele kommunen og vise sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

En arealplan etter plan- og bygningsloven består av 

juridisk bindende dokumenter, samt plankart med 

                                                      
8 Arealdelen består av plankart som i nødvendig utstrekning viser areal-
formål og hensynssoner for bruk og vern av arealer der formålene er ang-
itt, og bestemmelser med retningslinjer. Retningslinjene kan enten være 

planbestemmelser som gir rammer for bruk og ut-

forming av arealer og bygninger i kommunen.8  

På grunn av sitt omfang er kommuneplanens areal-

del ment å være en strategisk plan for å avklare og 

legge grunnlaget for kommunens videre fysiske ut-

vikling. En arealplan er imidlertid lite egnet til å av-

klare grunnlaget for konkrete byggeprosjekter. Ut-

bygginger forutsetter som regel at det utarbeides og 

vedtas en reguleringsplan som er i overensstem-

melse med kommuneplanens arealplan. 

Handlingsdel 

Kommuneplanen, og underliggende planer, skal vi-

dere ha en handlingsdel som revideres årlig. I hen-

hold til § 11-1 fjerde ledd kan økonomiplanen (etter 

kommunelovens § 44) inngå i kommuneplanens 

handlingsdel. I kommuneloven framgår det at kom-

mune-/bystyret en gang i året skal vedta en rulle-

rende økonomiplan. Økonomiplanen skal minst om-

fatte de fire neste budsjettår og omfatte hele kom-

munens virksomhet.  

Formålet er å planlegge kommunens framtidige 

virksomhet. Det er foreslått at økonomiplanen også 

kan fungere som handlingsdel til kommuneplanen 

(NOU 2016:4 ). 

Økonomiplan 

I økonomiplanen legges det fram planer for kommu-

nens framtidige anskaffelser og anvendelse av mid-

ler, og behovet for framtidige bevilgninger. Planen 

er et politisk planvedtak, men ikke et bevilgnings-

vedtak. Bevilgninger til investeringer må innarbei-

des både i økonomiplanen og årsbudsjettet. Det 

første året i økonomiplanen legger rammene for 

årsbudsjettet, mens de neste tre årene gir planleg-

gingsrammer for senere budsjettår. 

generelle og uavhengige av planens formål, eller være innrettet mot be-
stemte formål. 
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Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og 

vedta finansiering. Årsbudsjettet angir planer for 

kommunens framtidige anskaffelse og anvendelse 

av midler for det kommende året. Årsbudsjettet skal 

være delt inn i en investeringsdel og en driftsdel. 

Prosjekter som går over flere år skal bevilges over 

flere år, også i budsjettsammenheng. 

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i 

kommunen og foregår hele året. På virksomhets-

nivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet med 

virksomhetens strategiske plan, årsplan og årsbe-

retning. Bystyret vedtar økonomiplanen og årsbud-

sjettet i desember hvert år. 

Kommunedelplaner 

Kommunen kan velge å utarbeide kommunedelpla-

ner for områder, tema eller virksomhetsområder 

som man ønsker å ha fokus på. 

Kommunedelplaner omfatter geografisk avgren-

sede deler av kommunen eller regulerer bestemte 

arealformål, eksempelvis grønnstruktur og større 

veianlegg. 

En kommunedelplan vil normalt bli utarbeidet der-

som planens innhold er av betydning for en stor an-

del av kommunens areal, eller der det er spesielt 

viktig å sikre ekstern forankring og medvirkning i 

både utarbeidelse og iverksetting av planen. 

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner kan deles inn i områderegulering 

og detaljregulering, og vil som regel være den siste 

planavklaringen før et prosjekt eller tiltak iverkset-

tes. I plan- og bygningsloven § 12-1, er regulerings-

planer definert som et arealplankart med tilhørende 

bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av 

arealer. Ordinært vil det være et krav om regule-

ringsplan for å fastsette bestemmelser som rammer 

en enkelt eller en liten gruppe av grunneiere eller 

rettighetshavere. Grunnen til dette er blant annet at 

kommuneplanens arealdel vil være for grovmasket. 

Figur 2.2 illustrerer sammenhengen mellom plan-

systemets strategiske del (lyse sirkler) og hand-

lingsdelen med budsjett og tidsplan (mørke sirkler). 

Figur 3.1 Oversikt over de ulike delene i kommunal planlegging 

 
Kilde: Miljøverndepartementet, 2012
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3.3 Kommunen forholder seg også til en rekke 

andre styringsvedtak 

I tillegg til kommuneplanen og dens tilhørende deler 

utarbeider kommunene ulike plan- og strategidoku-

menter som ikke følger av plan- og bygningsloven 

eller kommuneloven. For eksempel ulike typer te-

maplaner, bystyremeldinger, handlingsplaner, ulike 

former for strategier, behovsplaner og byrådssaker. 

Strategiene og planene har ulik karakter og deres 

formelle status og kopling til kommuneplanen og 

økonomiplanene kan være uklar. Eksempler på 

slike planer og strategier kan være eiendomsstrate-

gien til Oslo kommune eller sektorvise planer og 

strategier innad i kommunen, som for eksempel pla-

ner for utvikling av eldreomsorg, skoler og sykkel-

veinett. 

Særlig i kommuner med parlamentarisme vil også 

byrådets politiske plattform (byrådserklæring) legge 

føringer for kommunens virksomhet. En utfordring 

ved slike styringsdokumenter kan være at de ikke 

angir samme retning som kommuneplanen som kan 

være vedtatt av et annet parlamentarisk flertall enn 

det nåværende. 

3.4 Koblingen mellom planer og planenes status 

Planhierarkiet beskriver formelle sammenhenger 

mellom plandokumenter. Den skjematiske framstil-

lingen er imidlertid å underkommunisere et mer dy-

namisk samspill og mer sammensatte påvirkninger 

når planene møter hverdagen med endringer i plan-

forutsetninger og skiftende prioriteringer. 

Kommunens plansystem forutsetter at de strate-

giske planene med handlingsdeler knyttes opp til 

handlings- og økonomiplanen med påfølgende ter-

tial- og årsrapportering. På denne måten skal etter-

levelse og oppfølging av vedtatte planer sikres. 

Lovverkets krav til kobling av planer 

Når det gjelder sammenhengen mellom ulike planer 

er det juridiske aspektet særlig relevant. Storbyenes 

planlegging foregår i dag dels innenfor rammen av 

kommuneloven og plan- og bygningsloven, og i 

noen tilfeller særlover eller statlige ordninger som 

forutsetter vedtatt kommunal plan. 

I plan- og bygningsloven er det bestemte prosedyrer 

for utarbeidelse og vedtak av planer og rettsvirk-

ningen av disse. Loven definerer systemet for areal-

planer, men omfatter også kommuneplanens sam-

funnsdel og har plantyper for annen samfunnsplan-

legging. Kommuneplan, økonomiplan, handlings-

plan til kommuneplanen/handlings- og økonomiplan 

er sammen med enkelte andre planer og strategier 

ment som politisk styrende, overordnede dokumen-

ter uten juridisk binding. 

Kobling mellom samfunnsdelen og underlig-
gende planer 

Sammenhengen mellom kommuneplanens arealdel 

og reguleringsplanene for enkelte områder er et ek-

sempel hvor det i alle kommuner sikres en relativt 

god sammenheng mellom overordnede og mer de-

taljerte planer gjennom plan- og bygningsloven. 

Når det gjelder koblingen mellom samfunnsdelen og 

underliggende tema- og sektorplaner, samt kob-

lingen til handlings- og økonomiplaner varierer 

denne i større grad mellom byene og har vært under 

utvikling i flere av byene (Asplan Viak, 2016). Noen 

av tema- og sektorplanene følger av krav i andre lo-

ver, mens andre er resultat av ulike lokale politiske 

initiativ. 

Utover den samhandlingen plan- og bygningsloven 

legger opp til, er det igangsatt flere arbeider for å 

bedre samhandlingen mellom ulike aktører i kom-

munene og mellom ulike faser i planleggingen. Det 

er blant annet igangsatt et arbeid for å samkjøre in-

vesteringsprosessen og planprosessen. 
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Asplan Viak (2018) finner i en utredning om forhol-

det mellom kommuneplanens handlingsdel og øko-

nomiplan at koblingen samfunnsdel, kommunepla-

nens handlingsdel og økonomiplan er utfordrende 

for kommunene, både for sentraladministrasjonen, 

planleggere og sektorene. Koblingsutfordringene 

gjør det også vanskelig for folkevalgte å se sam-

menhengene mellom samfunnsdelen og økonomi-

planen. Det pekes også på at det er en utfordring for 

politikere at de overordnede føringene fra sam-

funnsdelen ikke setter spor i økonomiplanen. I 

mange tilfeller har økonomiplanen egne målformu-

leringer som avviker fra samfunnsdelen (Plathe & 

Hernes, 2018). 

Utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging 

Gjennom utviklingsprogrammet for kommuneplan-

legging ble det utviklet mange gode plan- og pro-

sessverktøy knyttet til sektorenes planbehov, kob-

ling til økonomistyring og handlingsprogram. I veile-

deren for kommuneplanprosesser pekes det likevel 

på at handlingsdelene til kommuneplanene ikke har 

vært operative nok og ofte ikke ivaretok en god nok 

samordning av kommunens ulike sektorer.9 Sam-

handling på tvers av sektorer og silotankegang er 

muligens det største hinderet for helhetlig planleg-

ging. Dette gjelder særlig innen sosial infrastruktur. 

Planpraksis i andre storbyer 

Som eksempel på ulik planpraksis ser vi at det i 

både Kristiansand og Trondheim en tydelig kobling 

mellom dokumentene og sektorens ansvar for opp-

følging av samfunnsdelens satsingsområder i hand-

lingsdelen med økonomiplan. I Kristiansand kom-

mune følges også planstrategien opp i handlings-

programmet med en årlig prioritering av planoppga-

vene. 

                                                      
9 Klikk her for å lese veilederen. 

I Stavanger arbeides det imidlertid med å styrke 

koblingen. Planstrategien har vært sentralt i dette 

arbeidet. I Oslo har det tidligere vært en hierarkisk 

målstruktur fra samfunnsdelen ned i økonomipla-

nen, men nå er det ikke lenger en direkte kobling 

mellom økonomiplanen og samfunnsdelen. I Ber-

gen legges det i den nye samfunnsdelen opp til at 

den skal følges av en handlingsdel i økonomipla-

nen, men denne foreligger foreløpig ikke. 

Forslag til ny kommunelov 

I 2018 har det blitt lagt fram et forslag til ny kommu-

nelov (Prop. 46 L (2017–2018)). Forslaget sikrer 

bedre integrering av kommuneplanens handlings-

del og økonomiplanen. Blant annet implementeres 

en forutsetning om at økonomiplanen i større grad 

skal kobles til kommuneplanens langsiktige del. Inn-

føring av denne type lover vil sikre at planarbeidet 

blir likere på tvers av kommuner. 

Veiledende planer 

I tillegg blir veiledende planer for områder over og 

under grunnen (VPOR/VPOV/VPKL)10 i større grad 

en del av i planarbeidet i Oslo kommune. En veile-

dende plan er en politisk forankret plan som styrer 

utviklingen av et større område med flere grunnei-

ere og flere reguleringsplaner. Veiledende planer 

for offentlige rom (VPOR) beskriver tiltak som er 

nødvendige for at området skal utvikles i tråd med 

ønsket bolig- og næringsutvikling (Plan ‐ og 

bygningsetaten, 2014). 

VPOR er et planverktøy utviklet av Oslo kommune. 

VPOR angir parker, plasser, gater og gangveier 

som skal bygges ut som allment tilgjengelige tiltak. 

Oslo kommune inkluderer VPOR som en del av 

planprogram for et større område der et politisk for-

ankret planprogram skal gi føringer og sikre god ko-

10 VPOR = Veiledende plan for offentlig rom, VPOV = Veiledende plan for 
overvannshåndtering og VPKL = Veiledende plan for kabler og ledninger. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf
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ordinering av flere framtidige detaljreguleringspla-

ner. VPOR gir grunnlag for å koordinere etablering 

av offentlig rom i de enkelte detaljreguleringene. 

VPOR er i seg selv ikke en del av planhierarkiet 

angitt i plan- og bygningsloven, men Oslo kommune 

har likevel valgt å la Planprogram etter loven inklu-

dere VPOR. 

De veiledende planene for offentlig rom ser i større 

grad ulike former for teknisk infrastruktur i sammen-

heng, enn hva som har vært normalt for konseptut-

valgsutredningene.11 Planene er et verktøy for å 

konkretisere og formidle offentlige romtiltak som er 

nødvendige for utviklingen av området og sikre et 

helhetlig perspektiv i den videre utviklingen. 

Veiledende planer for offentlige rom gir grunnlag for 

å koordinere tiltak med de enkelte byggeprosjek-

tene. De veiledende planene fastsetter imidlertid 

ikke utnyttelse eller arealbruk. Etablering/oppgrade-

ring av offentlige tiltak sikres i rekkefølgebestem-

melsene i reguleringsplaner. I den veiledende pla-

nen gjøres det en overordnet vurdering av hvilke til-

tak som er nødvendige for transformasjon av et om-

råde. I den enkelte detaljregulering gjøres det en 

vurdering av hvilke konkret tiltak som er nødvendige 

for gjennomføring av den enkelte plan. Disse tilta-

kene sikres gjennomført ved formulering av rekke-

følgebestemmelser (Plan - og bygningsetaten, 

2014). 

Veiledende planer er i sin natur avgrenset til spesi-

fikke områder og dekker ikke hele kommunens geo-

grafiske område. Det er altså ikke mulig å aggre-

gere implikasjonen av disse planene til et samlet ut-

trykk for hele kommunens infrastrukturbehov. I en 

samlet vurdering av kommunens infrastrukturbehov 

vil det imidlertid være naturlig å ta innover seg kart-

leggingen som gjøres for avgrensede ordninger i 

                                                      
11 Med teknisk infrastruktur mener vi eksempelvis veier, kollektiv, og vann- 
og avløp. Den sosiale infrastrukturen (skoler, barnehager osv.) er altså 
ikke inkludert. 

forbindelse med utarbeidelse av en veiledende 

plan. 

3.5 Kommuneplanprosessen 

Oppstart 

Det er en plikt for kommunen å kunngjøre oppstart 

av arbeid med kommuneplan i minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske 

medier. Berørte offentlige organer og andre interes-

serte skal også varsles. Det skal informeres om for-

målet med planarbeidet og de viktigste problemstil-

lingene det reiser. Samfunnsdelen og kommunepla-

nens arealdel kan utarbeides samlet, eller hver for 

seg. 

Utarbeiding av planprogram 

Kommunen må utarbeide planprogram for både 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Der-

som samfunnsdelen og arealdelen revideres sam-

let, kan det utarbeides et felles planprogram. Plan-

programmet skal gjøre rede for formålet med plan-

arbeidet, planprosessen og opplegget for medvirk-

ning. Der planprogrammet skal ligge til grunn for 

gjennomføring av en konsekvensutredning skal 

planprogrammet også avklare behovet og oppleg-

get for utredninger av planens virkninger for miljø og 

samfunn. Planprogrammet bør også redegjøre for 

hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet.  

Senest samtidig med varsel om oppstart og kunng-

jøring av planarbeidet skal forslaget til planprogram 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Fristen for å avgi uttalelse skal ikke være kortere 

enn seks uker. Etter bestemmelsen er det kommu-

nestyret som har myndighet til å fastsette planpro-

grammet. Dette er naturlig der planarbeidet omfatter 

en hel kommuneplanrevisjon med mål og retnings-

linjer for utviklingen i kommunen. Bestemmelsen 
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åpner imidlertid for at denne myndigheten kan dele-

geres etter kommunelovens regler, slik at det er opp 

til kommunestyret om de vil la et annet politisk organ 

eller administrasjonen fastsette planprogrammet. 

Dette vil særlig være aktuelt i forbindelse med 

mindre omfattende revisjoner av kommuneplan. 

Fastsatt planprogram skal legges til grunn for videre 

planarbeid. 

Høring av planforslag 

Kravene til kunngjøring og høringsfrist for planfor-

slaget er de samme som for høringen av planpro-

grammet.  

Eventuelle innsigelser til planen fra myndigheter må 

komme i denne fasen av planprosessen. Fristen for 

å gi uttalelse eller ev. fremme innsigelse skal være 

minst seks uker, dersom det ikke avtales en lengre 

frist.  

Innsigelse og vedtak av departementet 

Under offentlig ettersyn kan berørt statlig og regio-

nalt organ fremme innsigelse til forslag til kommu-

neplanens arealdel, Innsigelse kan fremmes i 

spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional 

betydning, eller som av andre grunner er av vesent-

lig betydning for vedkommende organs saksom-

råde. 

Dersom en innsigelse ikke er løst gjennom lokal og 

regional medvirkning og mekling, og kommunen 

ikke tar innsigelsen til følge, skal planen oversendes 

til departementet. Kommunens vedtak av planen er 

da ikke et endelig vedtak, men et grunnlag for over-

sendelse av saken til departementet til avgjørelse 

av planen.  

Selv om det ikke kan fremmes innsigelse til sam-

funnsdelen kan en slik innsigelsesprosess føre til 

forsinkelser i behandlingen av kommuneplanen 

som helhet. 

Vedtak av kommuneplan 

Kommunestyret selv skal vedta kommuneplanen. 

Dette vedtaket kan ikke delegeres. Dersom kommu-

nestyret vil gjøre endringer i planen som ikke har 

vært på høring eller offentlig ettersyn, må disse end-

ringene tas opp til ny behandling.  

Vedtatt kommuneplan skal kunngjøres. Kunngjø-

ringen skal gjøres tilgjengelig også gjennom elekt-

roniske medier. Dette kommer i tillegg til ordinær 

kunngjøring. I tillegg skal planen sendes berørte 

myndigheter slik at de er orientert om innholdet av 

planvedtaket og kan legge det til grunn for sin virk-

somhet. Departementet skal på samme måte gjøres 

kjent med planen, jf. også § 11-16 tredje ledd. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplanens 

arealdel kan ikke påklages. 
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I kommuneplanens samfunnsdel presenteres kom-

munens mål og strategier for framtiden. Oslo kom-

munes visjon er for eksempel å bli en grønnere, var-

mere, mer skapende by med plass til alle.12 For å 

realisere denne visjonen vil det være behov for 

store investeringer i infrastruktur, i tillegg til det lov-

pålagte tilbudet som kommunen må besørge. 

En god forståelse av hvordan dagens plansystem 

fungerer er også nødvendig for å etablere et nullal-

ternativ i den samfunnsøkonomiske analysen av 

innføring av alternative definerte langsiktige og 

tverrsektorielle infrastrukturplaner. I tillegg til en for-

ståelse av hvordan dagens plansystem for infra-

struktur fungerer vil det være nødvendig å ha en 

grundig forståelse av hva som bestemmer behovet 

for ulike typer infrastruktur og hvilke kostnader dette 

behovet impliserer. 

For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse 

av hvorvidt Oslo kommune bør innføre en langsiktig 

og tverrsektoriell infrastrukturplan er det nødvendig 

å forstå hva kostnaden for infrastrukturutvikling vil 

være i fravær av innføring av en infrastrukturplan. 

Dette vil gi en forståelse av hvilke kostnadsbespa-

relser kommunen kan oppnå gjennom mer langsik-

tig og tverrsektoriell planlegging. Fordi disse estima-

tene viser forventet kostnad for infrastrukturinveste-

ring i fravær gevinstene som planen kan gi, kalles 

dette nullalternativet i en samfunnsøkonomisk ana-

lyse. 

En viktig del av arbeidet i dette prosjektet har derfor 

vært å beregne infrastrukturbehovet på lang sikt i 

ulike sektorer av kommunen. I dette kapittelet pre-

senterer vi våre anslag for framtidig infrastrukturbe-

hov i Oslo kommune fram til 2040. 

Beregningene har tatt utgangspunkt i anslag for in-

vesteringsbehov for hver enkelt sektor. Hver enkelt 

sektors investeringsbehov er forankret i gjeldende 

                                                      
12 Klikk her for å lese høringsutkastet til ny kommuneplan i Oslo.  

kommuneplan, med de utviklingstrekk og priorite-

ringer som følger av denne. 

Under forklarer vi hvordan vi har gjennomført inves-

teringsberegningene og hovedresultatene. For en 

mer detaljert gjennomgang av resultatene, se eget 

dokumentasjonsnotat (Eggen, Gran, & Kostøl, 

2018).13 

4.1 Den demografiske utviklingen ligger til grunn 

for framtidens infrastrukturbehov 

Bakgrunnen for problemstillingen i dette prosjektet 

er at Oslo kommune venter kraftig befolkningsvekst 

i de kommende tiår, noe som vil utløse et stort be-

hov for investeringer i kommunal infrastruktur. Usik-

kerhet knyttet til om kommunen vil være i stand til å 

finansiere disse investeringene gjør det ønskelig å 

utrede muligheter for å redusere investeringskost-

nadene gjennom bedre planlegging og effektivise-

ring. 

Befolkningsveksten i Oslo, men også i omkringlig-

gende kommuner i Akershus, må ses på som et re-

sultat av Oslos rolle som senter for Norges største 

arbeidsmarked. SSB har nylig utarbeidet en ny 

sentralitetsindeks, basert på hver enkelt grunnkrets 

nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. De 

tolv mest sentrale kommunene i Norge etter denne 

indeksen er alle i pendleomlandet til Oslo. 

Framtidig befolkningsutvikling har alltid vært usik-

ker, men usikkerhet har de siste årene økt vesentlig 

som følge av stor variasjon i innvandringen. Befolk-

ningsframskrivingene fra både SSB og kommunen 

selv skisserer en framtidsutvikling med fortsatt høy 

vekst, om enn noe avtakende som følge av lavere 

innvandring. Framtidig befolkningsutvikling er der-

med også en fundamental usikkerhet i alle våre be-

regninger.  

13 Klikk her for å lese delutredning 2.3. 

4 Behovet for investeringer i infrastruktur 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13213415/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Kommuneplan/Ny%20kommuneplan%20p%C3%A5%20h%C3%B8ring/Oslo%20kommune_Utkast_Kommuneplan_utskrift.pdf
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/infrastruktur
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Vi har lagt til grunn kommunens egne befolknings-

framskrivinger på bydelsnivå fram til 2040 i bereg-

ningen. Framskrivingene inkluderer demografisk ut-

vikling og informasjon om husholdningssammen-

setning. Dette har gjort det mulig å beregne utvik-

lingen i ulike typer husholdninger, og tilhørende be-

hov for kommunal infrastruktur. Investeringsbereg-

ningene inkluderer både investeringer i ny infra-

struktur og vedlikehold og oppgradering av eksiste-

rende infrastruktur. 

Investeringsbehovet avhenger av hvor hushold-

ningene bosetter seg. Eksempelvis vil behovet for 

investeringer i nye skoler avhenge av dagens kapa-

sitet og tilstand på eksisterende skoler, noe som vil 

variere mellom områder. Samtidig vil kostnader 

knyttet til kollektivbetjening avhenge av befolknings-

utviklingens geografiske omfang og konsentrasjon.  

4.2 Informasjon fra etatene er brukt til å kalib-

rere framskrevet investeringsbehov 

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 infrastruktur. Et ek-

sempel er behovet for en ny vannkilde for Oslo kom-

mune. Dette behovet følger delvis av befolknings-

vekst, men også et ønske om en mer sikker vann-

forsyning gjennom flere vannkilder. 

Derfor har etatenes informasjon om konkrete inves-

teringsprosjekter vært sentralt for å kalibrere våre 

framskrivinger 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. 

                                                      
14 Se Eggen, Gran, Ibenholt, Kostøl og Røtnes (2018) 

Etatene har også bidratt med informasjon om til-

standen på eksisterende infrastruktur, der oppbrukt 

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 hensyn til 

forhold som er av betydning for investeringsbehovet 

i den enkelte sektor. Det vil imidlertid være en ut-

fordring å fange opp alle investeringer med en slik 

metode, og særlig innen sektorer hvor «behovet» 

for tjenester ikke er lovpålagt eller tydelig definert. 

Utgangspunktet for beregningene er en tidligere ut-

redning fra Samfunnsøkonomisk analyse som be-

regner arealbehovet for ny infrastruktur i Oslo kom-

mune fram til 2040.14 Arealbehovet er beregnet ved 

hjelp av sektorvise modeller som tar utgangspunkt i 

framskrevet demografisk utvikling i kommunen. De 

sektorvise modellene beregner volumbehovet og 

avledet arealbehov. Framtidige investeringsutgifter 

innenfor hver enkelt sektor er så beregnet med ut-

gangspunkt i beregnet volumbehov og enhetskost-

nader. Følgende sektorer er inkludert i utredningen: 

▪ Utdanning 

▪ Barnehager 

▪ Eldreomsorg 

▪ Kommunale boliger 

▪ Idrett 

▪ Kultur 

▪ Parker og friområder 

▪ Renovasjon 

▪ Kollektivtrafikk (kun anlegg og oppstillingsplas-

ser) 

For sektorer som ikke er inkludert i arealbehovsbe-

regningene har vi tatt utgangspunkt i virksomhete-

nes egne framskrivinger, oversikt over kommende 
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prosjekter og annen informasjon som har framkom-

met gjennom intervjuer. Dette gjelder vann- og av-

løp, vei/sykkelvei, traséer og holdeplasser til kollek-

tivtransport, friluftsliv, administrasjon og en rekke 

mindre sektorer, samt vedlikehold og rehabilitering 

av eksisterende kapital innen alle sektorer. I utvik-

lingen av en eventuell infrastrukturplan vil denne in-

formasjonen oppdateres i forbindelse med rullering 

av planen slik at endringer i framtidig behov i hen-

syntas, for eksempel behovsendringer som følger 

av politisk satsning på mer miljøvennlige løsninger. 

I vann- og avløpssektoren har vi tatt utgangspunkt i 

vann- og avløpsetatenes egne beregninger av in-

vesteringsbehov fram mot 2030, og ekstrapolert 

disse til 2040.  

For kommunale veier og sykkelveier har vi tatt ut-

gangspunkt i innmeldte prosjekter i Oslopakke 3-

samarbeidet fram til 2024, og videreført gjennom-

snittet disse årene fram til 2040. Her har vi også lagt 

inn kostnader for å innhente vedlikeholdsetterslep, 

innmeldt fra Bymiljøetaten. 

Innen kollektivtransporten har vi tatt utgangspunkt i 

Oslo Sporveiers egne investeringsplaner fram til 

2038, samt prosjekter innmeldt i Oslopakke 3. 

Innen friluftsliv har vi inkludert investeringer for å nå 

målet om et sammenhengende turveinett innen 

2040. Vi har også inkludert noen enkeltprosjekter 

som Bymiljøetaten har opplyst om. Til slutt har vi in-

kludert eliminering av vedlikeholdsetterslep på byg-

ninger, løyper og skogsveier. 

Når det gjelder resterende sektorer består disse i 

hovedsak av kommuneadministrasjonen (for ek-

sempel renovering av rådhuset). For årene 2014-

2016 utgjør disse sektorene litt over 6 prosent av 

                                                      
15 Merk at vi har lagt til grunn at alle nye tomtearealer må erverves til mar-
kedspris. Vi har dermed sett bort fra at kommunen også vil kunne erverve 
noe areal til formålene utredet her gjennom vederlagsfrie overføringer av 
arealer fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler. Samtidig har vi lagt til 

samlede investeringsutgifter i KOSTRA. Vi har på-

lagt at investeringsutgiftene i disse sektorene vil 

fortsette å utgjøre den samme andelen av samlede 

investeringsutgifter i framskrivingsperioden. 

De kommunale virksomhetenes anslag er naturlig-

vis basert på dagens kunnskap om framtidig tekno-

logiutvikling. Dersom vi i planperioden opplever tek-

nologiske gjennombrudd som etatene i dag ikke ser, 

vil det også kunne medføre framtidige revisjonsbe-

hov. Dette vil imidlertid alltid være en gjeldene usik-

kerhet i infrastrukturplanlegging. 

Vedlikehold og rehabilitering er i utgangspunktet 

satt lik regnskapsmessige kapitalkostnader for hver 

sektor. Kapitalen som våre beregninger omfatter er 

plassert i Bykassen, Omsorgsbygg KF, Boligbygg 

KF, Undervisningsbygg KF, Kultur- og Idrettsbygg, 

Oslo Havn KF og Sporveien AS. For Bykassen og 

de kommunale foretakene har vi mottatt balanse-

oppstilling som spesifiserer varige driftsmidler eks-

kludert tomter (som ikke avskrives) fra Byrådsavde-

ling for finans. I tillegg har vi mottatt en rehabilite-

ringsplan for alle bygningene i Undervisningsbygg 

KF som erstatter de regnskapsmessige avskrivning-

ene. Fra Oslo Sporveier har vi tatt utgangspunkt i 

selskapets egne beregninger av kapitalkostnader. 

4.3 Beregnet investeringsbehov i Oslo kommune 

Det samlede investeringsbehovet er beregnet til 

382 milliarder 2017-kroner for perioden 2018 til 

2040. Av dette er 43 prosent investeringer i nye an-

leggsmidler, 45 prosent knyttet til vedlikehold og 

oppgraderinger av eksisterende kapitalbeholdning 

og 11 prosent knyttet til kjøp av nye tomtearealer.15 

I beregningene av behovet for investeringer i nye 

anleggsmidler har vi lagt til grunn mellomalternativet 

grunn at beslaglegning av tomtearealer i kommunens tomteportefølje må 
regnes som en kostnad, da tomten alternativt kunne vært solgt til mar-
kedspris. 
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i befolkningsframskrivingene til Oslo kommune fra 

oktober 2017. 

Det meste av investeringene i kollektivtrafikk i Oslo 

kommune er organisert gjennom Sporveien AS, et 

selskap som er heleid av Oslo kommune. Investe-

ringene gjennom Sporveien inngår ikke i kommu-

nens rapporterte investeringsutgifter. For sammen-

ligningsgrunnlag kan det derfor være nyttig å stu-

dere investeringsutgifter fratrukket investeringer i 

Sporveien. For perioden 2018-2040 tilsvarer dette 

315 milliarder 2017-kroner. Da er også kostnader til 

utbygging av ny sentrumstunnel for t-banen og For-

nebubanen trukket ut. 

Det er en marginal positiv vekst i investeringene 

samlet sett. På den ene siden er investeringene i 

nye anleggsmidler avtakende, noe som må ses i 

sammenheng med utsikter til avtakende befolk-

ningsvekst. Likeledes er kostnader knyttet til erverv 

av nye arealer avtakende. På den andre siden er 

avskrivningene voksende, noe som avspeiler at ka-

pitalbeholdningen – og dermed også kostnadene av 

å opprettholde verdien av denne – vokser som følge 

av investeringer i nye anleggsmidler. 

Våre beregninger indikerer at kapitalkostnadene per 

innbygger, målt ved avskrivninger i KOSTRA, vil 

tilta. Målt i faste priser har disse vært forholdsvis 

stabile de siste 14 årene,16 og i gjennomsnitt utgjort 

4 400 2017-kroner per innbygger årlig. I følge våre 

beregninger vil avskrivingene per innbygger øke til 

om lag 10 000 2017-kroner årlig i 2040.17 

Avskrivningene vokser særlig raskt for kapital for-

valtet av bykassen. Her bidrar store enkeltinveste-

ringer, og særlig ny drikkevannskilde i 2025, til å 

trekke opp kapitalbeholdningen. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om det er riktig å avskrive ny 

                                                      
16 Nominelle avskrivninger i KOSTRA er deflatert med prisvekst på kom-
munale investeringer i Nasjonalregnskapet. 
17 Da har vi utelatt avskrivninger i Sporveien AS for å gjøre beregningene 
sammenlignbare med KOSTRA-tallene. 

drikkevannskilde med en årlig avskrivningsrate på 

5,4 prosent.18 Likevel, selv om ser bort fra alle nyin-

vesteringer innen vann- og avløp, innebærer våre 

beregninger at de årlige kapitalkostnadene per inn-

bygger vil stige til 8 000 kr i 2040. Deler av veksten 

i kapitalkostnadene kan altså forklares av store in-

vesteringer innen vann- og avløp, men langt fra alt. 

De samlede årlige investeringsutgiftene per innbyg-

ger vokser også sammenlignet med historien, fra i 

gjennomsnitt 13 000 per innbygger i perioden 2004-

2016 til 18 000 per innbygger i perioden 2018-2040, 

alt målt i faste priser. Det er her interessant å merke 

seg at utgiftene ikke vokser mellom 2018 og 2040, 

men at det er et hopp fra historiske observasjoner til 

våre beregninger. Dette kan være et resultat av at 

våre beregninger overvurderer investeringshovet, 

eller at man historisk har underinvestert i kommunal 

infrastruktur. 

På den ene siden kan det faktum at flere sektorer 

har meldt inn vedlikeholdsetterslep på infrastruktu-

ren underbygge at man historisk ikke har investert 

tilstrekkelig til å opprettholde verdien av kapitalbe-

holdningen. På den andre siden vet vi at deler av 

investeringsbehovet ikke er modellavledet, men ba-

sert på virksomhetenes investeringsplaner. Vi kan 

dermed ikke utelukke at virksomheter har overvur-

dert investeringsbehovet eller tempoet i gjennomfø-

ringen. Samtidig merker vi oss at investeringsnivået 

i enkelte sektorer er avtakende i beregningsperio-

den, rett og slett som følge av at det ikke foreligger 

informasjon om nødvendige investeringsprosjekter 

på lang sikt. Vi kan følgelig heller ikke utelukke at 

enkelte sektorer har underrapportert investerings-

behovet. 

18 Avskrivninger i driftsregnskapet til Bykassen for 2016 delt på verdien av 
varige driftsmidler forvaltet av Bykassen ekskludert tomtearealer. 
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Stabile investeringsutgifter per innbygger på den 

ene siden, og tiltakende kapitalkostnader per inn-

bygger på den andre, vil i så fall innebære at inves-

teringene per innbygger i nye anleggsmidler må 

være avtakende i beregningsperioden. Ser vi bort 

fra investeringene i 2018 og 2019, samt investe-

ringen i ny drikkevannskilde i 2025, er derimot utgif-

tene til nye investeringer per nye innbygger svakt 

voksende gjennom beregningsperioden. 

Figur 4.1 illustrerer fordelingen av nye anleggsmid-

ler på ulike sektorer. Her har vi inkludert investe-

ringer i Sporveien AS i sektoren for samferdsel – 

som av den grunn utgjør den største investerings-

posten. Vann, avløp og renovasjon utgjør den nest 

største investeringsposten i perioden, godt hjulpet 

av investering i ny drikkevannskilde til om lag 13 mil-

liarder kroner i 2025. Deretter kommer nye investe-

ringer innen eldreomsorg, etterfulgt av investeringer 

i kommunale boliger. 

For å kvalitetssikre det beregnede behovet for infra-

strukturinvesteringer har vi også estimert en modell 

med data fra alle landets kommuner for tidsperioden 

2003-2015. Utgangspunkt i denne framskrivingen er 

historiske investeringsutgifter i KOSTRA. 

Framskrivingene med en slik aggregert modell an-

tyder et investeringsbehov i Oslo kommune for pe-

rioden fra 2018 til 2040 tilsvarende 330 milliarder 

2017-kroner. Det innebærer at de framskrevne in-

vesteringsutgiftene er i nokså godt samsvar med 

beregnet investeringsbehov illustrert i figur 4.1. 

 

Figur 4.1: Beregnet behov for investeringer i nye anleggsmidler fordelt på sektorer

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse
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Med utgangspunkt i dagens planstruktur og behovet 

for infrastrukturinvesteringer beskrevet i henholds-

vis kapittel 3 og 4, konkretiserer vi i dette kapittelet 

hvordan en tverrsektoriell og langsiktig infrastruktur-

plan kan utformes for å bidra til å nå visjonene i 

kommuneplanens samfunnsdel på en mest mulig 

samfunnsøkonomisk lønnsom måte. 

I dette kapittelet vil vi først gå igjennom hvilken rolle 

infrastrukturplanen vil ha i planlegging av infrastruk-

tur. Deretter vil vi presentere to alternative utfor-

minger for en langsiktig og tverrsektoriell infrastruk-

turplan. 

I det første alternativet vil infrastrukturplanen fung-

ere som et internt verktøy som sammenfatter infra-

strukturbehovene for alle de kommunale sektorene. 

Verktøyet vil i hovedsak benyttes som et priorite-

ringsverktøy for å optimalisere porteføljen av infra-

strukturprosjekter i kommunen og avdekke potensi-

elle koordineringsmuligheter. 

I det andre alternativet vil infrastrukturplanen for-

ankres politisk og inngå som del av kommuneplan-

arbeidet. Dette innebærer at planen vil være gjen-

stand for de samme medvirkningsprosessene som 

kommuneplanen gjennomgår. Det andre alternati-

vet vil bidra til å skape økt forutsigbarhet for både 

politikere, kommunens virksomheter, private aktø-

rer og befolkningen generelt. 

5.1 Infrastrukturplanens rolle i planlegging av inf-

rastruktur 

I den samfunnsøkonomiske analysen av å innføre 

en langsiktig og tverrsektoriell infrastrukturplan er 

det essensielt å definere planens ambisjonsnivå og 

hvordan planen skal forankres i det kommunale 

plansystemet. Vi ser for oss at planen skal kunne 

benyttes som et prioriteringsverktøy som samord-

ner investeringsbehovet til de ulike sektorene, for-

delt på tid og geografi. 

Tverrsektoriell og langsiktig infrastrukturplanlegging 

kan gi muligheter for bedre prioritering av hvilke in-

vesteringer som bør gjennomføres hvor og når, på 

tvers av sektorer. I så fall vil en infrastrukturplan bli 

et styringsredskap for å forberede kommunen på de 

utfordringer som vil komme gjennom. Styringsmu-

lighetene blir bedre ved å konkretisere infrastruktur-

behovet og synliggjøre kommunens finansielle mu-

ligheter til å kan imøtekomme behovet. 

Mens kommuneplanen sammenfatter hvilke mål 

som settes for utviklingen av kommunen, skal infra-

strukturplanen tydeliggjøre hvilke behov som vil 

oppstå og hvilke infrastrukturinvesteringer som må 

til for å nå kommuneplanens mål. Infrastrukturpla-

nen, slik som handlingsdelen, skal angi hvordan 

samfunnsdelen skal følges opp, men ha en like lang 

tidshorisont som kommuneplanen. 

Planen skal særlig inneholde en oversikt over kost-

naden knyttet til å imøtekomme de mange infra-

strukturbehovene som vil komme. Samtidig skal 

planen gi et anslag på kommunens inntekter i 

samme periode. Planen vil gi grunnlag for priorite-

ring mellom områder og ressursallokering internt i 

kommunen.  

Utarbeidelse av planen kan avdekke potensielle 

samhandlingsgevinster ved at ulike infrastrukturbe-

hov ses i sammenheng.  

Det er rimelig å vente at implementeringen av en 

infrastrukturplan vil bidra til å bedre koblingen mel-

lom kommuneplanens samfunnsdel og økonomipla-

nen.  

Utarbeiding av en infrastrukturplan forenkler hånd-

tering av usikkerhet ved framtidige investeringer. I 

en investeringskalkyle vil usikkerhet ha lignende 

egenskaper som en kostnad. Det vil være større 

usikkerhet jo lenger ut i perioden man kommer. Ved 

å se flere investeringsbehov i sammenheng er det i 

5 Relevante tiltak 
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prinsippet mulig å justere tidspunkt og nivå på in-

vesteringer slik at avveiingen mellom samlet behov, 

kostander og usikkerhet blir best mulig tilpasset fi-

nansieringsmulighetene. En infrastrukturplan end-

rer ikke enkeltprosjekters kostnadsestimat eller 

framdrift, men gir mulighet til å endre den totale in-

vesteringsporteføljen. 

En viktig egenskap ved langsiktige planer er der-

med at de åpner for mer fleksibilitet i investerings-

beslutningene, ved at iverksettelse av enkeltpro-

sjekter kan justeres i tid. Mulighet til å framskynde 

eller utsette enkeltinvesteringer kan redusere usik-

kerheten ved beslutninger både ved at en kan ta 

hensyn til hvordan enkeltprosjekter påvirker hver-

andre og ved at enkeltprosjekter kan gjøres betinget 

av at ny informasjon underbygger informasjon som 

foreligger på plantidspunktet. 

Planens geografiske avgrensing vil være kommu-

nen, og planen vil inneholde vurderinger av framti-

dig behov innen alle former for infrastrukturutvikling 

hvor kommunen er beslutningstaker. Dette innebæ-

rer at behovet for statlig infrastruktur i kommunen, 

som for eksempel jernbane og veier, bør legges inn 

i infrastrukturplanen uten noen selvstendige vurde-

ringer av behovet.  

Omfang og innretning av kommunens utbyggings-

prosjekter vil imidlertid bli påvirket av plassering og 

omfang av statlige investeringer. Slik er det viktig at 

kommunen kan se egne og statlige investeringer i 

sammenheng. Kommunens utbyggingsprosjekter 

inkluderer typisk barnehager, skoler, omsorgsboli-

ger, idretts og kulturbygg, blågrønn infrastruktur, og 

tilrettelegging av grønn infrastruktur som bane, 

buss, og sykkel- og gangtrafikk.  

Imidlertid kan det være en utfordring på samferd-

selsområdet at store ressurser prioriteres i et tett 

samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og 

kommunen. Kommunen har ikke i samme grad kon-

troll over investeringsbeslutningene fordi Oslo (spe-

sielt i denne sammenheng) er del av en større re-

gion der tiltak må ses i en grenseoverskridende 

sammenheng og der midlene også finansieres av 

bompenger. 

Infrastrukturplanen skal baseres på prognoser for 

framtidige investeringsbehov, gitt visjonene i kom-

muneplanens samfunnsdel, demografisk utvikling, 

historisk utvikling, framtidige inntekter og utvikling i 

finansutgiftene. Prognosene kan i utgangspunktet 

metodisk gjennomføres som vi har beskrevet i ka-

pittel 4. 

Den historiske utviklingen og prognoser for befolk-

ningsutviklingen vil danne et utgangspunkt for in-

vesteringsbehovet framover. Imidlertid må verkt-

øyet som beregner infrastrukturbehovet inneholde 

en rekke ulike funksjoner som kan justere framskri-

vingene i henhold til kommuneplanens samfunns-

del, og dermed gjeldende politikk. Dette innebærer 

at investeringsbehovet som beregnes vil baseres på 

forutsetninger om demografi og historiske trender 

for infrastrukturutvikling, med mindre det legges inn 

forutsetninger om større endringer, som for eksem-

pel en politisk satsning på «det grønne skiftet». 

Vi legger til grunn at infrastrukturplanen oppdateres 

og rulleres i takt med kommuneplanen, som del av 

fireårshjulet, jf. figur 3.2. Videre legger vi til grunn at 

infrastrukturplanen kobles opp mot budsjettproses-

senes tidshorisont på kort sikt og langsiktige fram-

skrivinger av kostnader for å dekke infrastrukturbe-

hovet på lang sikt. I tillegg bør arbeidet med infra-

strukturplanen kobles opp mot behovskartleggings-

prosesser hos de ulike kommunale virksomhetene 

og vedtak for delområder, som for eksempel VPOR 

og VPKL. 

I dag er årlige tildelingsbrev og årlige budsjetter sek-

torinndelt. Flere av intervjuobjektene peker på at det 
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kan virke som om det er en mangel på kunnskaps-

overføring, både mellom etater, men også på tvers 

av avdelinger innad i en etat. Mangel på et overord-

net blikk på infrastrukturutviklingen kan føre til at 

samfunnet går glipp av store gevinster som kunne 

kommet gjennom å gripe koordineringsmuligheter, 

bedre prioritering av prosjekter og informasjonsde-

ling. Gjennom tydelig kobling mellom infrastruktur-

planen og kommunens økonomiplan er det rimelig 

å legge til grunn at utarbeidelse av en infrastruktur-

plan vil bidra til et bedre overblikk. Dette vil bidra til 

å gjøre det lettere for kommunene å koble økonomi-

planen til kommuneplanen, slik den nye kommune-

loven tilsier. 

Vi analyserer to alternativer for infrastrukturplanen, 

hvor forskjellen består i hvilke føringer infrastruktur-

planen legger for kommuneplanen, økonomiplaner, 

budsjetter og andre kommunale planer. I begge al-

ternativene vil planen bli et supplement til nåvæ-

rende plan- og styringssystem, og ikke en erstatning 

for de lovpålagte planene i kommuneloven og plan- 

og bygningsloven. De to alternativene beskrives i 

kapittel 5.2. 

5.2 To alternative utforminger av infrastruktur-

planen 

Vi utreder to alternativer for en langsiktig og tverr-

sektoriell infrastrukturplan: 

1. I det første alternativet er infrastrukturplanen in-

tegrert i det kommunale planarbeidet og hensik-

ten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag i plan-

prosessen. Infrastrukturplanen vil ikke behand-

les politisk, men legges ved som del av beslut-

ningsgrunnlaget til politisk behandling. 

2. I det andre alternativet skal planen også be-

handles politisk og vil i større grad gi føringer for 

kommunens virksomheter. 

5.2.1 Infrastrukturplanen som et internt verktøy 

Alternativet med lavest ambisjonsnivå for infrastruk-

turplanen vil være begrenset til å sammenstille de 

ulike sektorenes infrastrukturbehov og forventet inn-

tektsutvikling for kommunen.  

En slik sammenstilling vil innebære at de ulike sek-

torene må melde inn hvilke behov de de forventer å 

møte de kommende 20 til 30 årene. Videre vil by-

rådsavdelingen for finans være ansvarlig for å koor-

dinere ved å be ansvarlige infrastrukturetater om at 

investeringsplaner som sammenfaller geografisk og 

i tid vurderes av etatene i samarbeid. 

Infrastrukturplanen vil i dette tilfelle ikke være bin-

dene eller ha en politisk forankring, men være ment 

som en veiledende plan for å synliggjøre behovet 

for investeringer i infrastruktur og kommunens fi-

nansielle handlingsrom. Planen vil bidra til å synlig-

gjøre reelle prioriteringer mellom investeringer i tid 

og på tvers av sektorer. 

Planen vil i alternativ 1 kunne være et nyttig verktøy 

i forbindelse med utviklingen av kommunens øko-

nomiplan og i budsjettprosessen. Sammenstillingen 

av infrastrukturbehov og inntektsutviklingen i et do-

kument vil muliggjøre scenarioanalyser. Kommu-

nen vil dermed få et verktøy til å analysere konse-

kvensen for infrastrukturbehov og inntekt gitt ulike 

forutsetninger. Dette kan for eksempel være forut-

setninger om befolkningsutvikling, økonomisk utvik-

ling, politiske strategier, teknologi og byutviklings-

strategier. Eksempelvis kan verktøyet bli benyttet til 

å synliggjøre konsekvensen av å velge å bygge ut 

Gjersrud-Stensrud, framfor å følge en mer fortet-

tingsrettet strategi for byutviklingen. 

I denne sammenheng vil det da være verdt å merke 

seg at en slik infrastrukturplan ikke vil ha noen plass 

i planhierarkiet i plan- og bygningsloven. Dette inne-

bærer for det første at den ikke vil være bindende 
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for private eller andre offentlige organers virksom-

het. Den vil således ikke kunne påberopes som et 

grunnlag for å avslå søknader om utbygginger eller 

andre tiltak som strider mot innholdet i infrastruktur-

planer.  

Den kan imidlertid få virkning som en intern instruks, 

dvs. at det er en bindende norm for planarbeid in-

ternt i kommunen, og gjentatte brudd og tilsideset-

telse kan få tjenestemessige konsekvenser for an-

svarlige ledere og ansatte. 

Også om infrastrukturplanen i dette alternativet kun 

har status som et internt verktøy er det hensikts-

messig at den brukes i hele arbeidsprosessen med 

kommuneplanen.  

Første gang det utvikles en infrastrukturplan vil den 

etableres innenfor en allerede vedtatt kommune-

plan, og slik sett være løsrevet fra prosessen. Men 

kommende rulleringer er naturlig å koble på kom-

muneplanarbeidet, og det er naturlig å se infrastruk-

turplanen mer som et interaktivt verktøy som brukes 

for å vurdere konsekvensene av forskjellige valg og 

prioriteringer i planarbeidet.  

5.2.2 Infrastrukturplanen som del av kommune-

planen 

Det andre alternativet har et høyere ambisjonsnivå. 

Dette alternativet innebærer at infrastrukturplanen 

inngår som en del av kommuneplanen. Kommune-

planen skal tilrettelegge for infrastruktur slik at kom-

munenes framtidige muligheter og utfordringer mø-

tes på best mulig måte. Infrastrukturplanen vil i så 

fall være en konkretisering av hvilke investeringer 

som må til for å nå målene i kommuneplanens sam-

funnsdel, selv om planen og omtalte investerings-

planer ikke vil være juridisk bindende. 

At infrastrukturplanen inngår i kommuneplanen vil 

sikre både samhandling på tvers av sektorer og på 

tvers av kommunens hierarki. Infrastrukturplanen vil 

beskrive infrastrukturinvesteringene som vil følge 

dersom byutviklingsstrategien i kommuneplanens 

samfunnsdel skal kunne realiseres. Som med sam-

funnsdelen, vil infrastrukturplanen ta stiling til lang-

siktige utfordringer, mål og strategier, og ligge til 

grunn for den juridisk bindende arealdelen. 

At infrastrukturplanen inngår som en del av kommu-

neplanen betyr også at den vil bli et offentlig doku-

ment. Den vil da gå fra å være et internt verktøy i 

kommunene til å bli noe som kommuniseres eks-

ternt, og som dermed kan være med på å påvirke 

hvordan både innbyggere, utbyggingsselskaper og 

lignende innretter seg. 

Hvis infrastrukturplanen blir en del av samfunnsde-

len til kommuneplanen innebærer det at den får en 

politisk forankring og legitimitet både i kommunen 

selv og overfor statlige og regionale fagmyndigheter 

og nabokommuner.  

Kommuneplaner blir til etter en grundig prosess, der 

både og offentlige og private interesser blir varslet 

om forslaget og får uttale seg til dette før det blir 

vedtatt. Overordnet kan kommuneplanprosessen 

deles inn i tre prosessfaser:  

▪ Kartlegging av kommunale behov i planstrate-

gien, 

▪ Redegjøring for hva som skal prioriteres og 

hvordan planarbeidet skal gjennomføres i plan-

programmet  

▪ Utarbeiding av kommuneplanens samfunns- og 

arealdel.  

En eventuell infrastrukturplan skal være en integrert 

del av alle disse prosessene. Slik sett vil infrastruk-

turplanen være forankret i planprosessen helt fra 

start. 
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Alternativet innebærer at planen rulleres parallelt 

med kommuneplanen. De første årene av investe-

ringsplanen skal danne grunnlaget for kommune-

planens handlingsplan. 

Vi antar at det er hensiktsmessig at byrådsavde-

lingen for finans har det overordnede ansvaret for 

infrastrukturplanen, da de har det overordnede an-

svaret for kommunens investeringer og økonomi, og 

et sektorovergripende ansvar overfor kommunens 

ulike sektorer og etater. Hvilken byrådsavdeling 

som har ansvaret for planen påvirker imidlertid ikke 

vurderingene nedenfor. 

Usikkerhet og utfordringer med å ta hensyn til usik-

kerhet som påvirker etterspørselen etter framtidig 

infrastruktur, kan tas hensyn til ved at planen er de-

taljert og forpliktende de nærmeste årene, men mer 

overordnet og mindre forpliktende for senere år. 

Dette sikrer fleksibilitet til å kunne ta hensyn til ny 

informasjon som tilflyter planleggerne kontinuerlig. 

Selve utformingen av planen kan være lik mellom 

planalternativene 1 og 2, men forpliktelsen de første 

årene er størst i planalternativ 2. 

Utarbeidelse av langsiktige infrastrukturplaner 

handler som nevnt blant annet om å få bedre kon-

troll på den usikkerheten som alltid vil være knyttet 

til framtidig utvikling. Når en offentlig myndighet leg-

ger fram en infrastrukturplan som berører mange, vil 

mange forstå mer av hvilke kommende investe-

ringer de må forholde seg til. Det gjelder både eks-

terne investorer som forholder seg til offentlige pla-

ner som et eksternt dokument og offentlige virksom-

heter som er direkte berørt av planen.  

Dersom planen første gang skulle vært implemen-

tert mellom to perioder, anser vi ikke det som et pro-

blem å ta utgangspunkt i den siste kommunepla-

nens samfunnsdel i utformingen av infrastrukturpla-

nen. 

5.2.3 Konsekvensen av en juridisk bindende plan 

I prosjektet har vi også vurdert et tredje alternativ til 

hvordan infrastrukturplanen skulle kobles til det ek-

sisterende planhierarkiet. Nemlig at planen skulle 

sammenstille de ulike sektorenes behov for infra-

strukturinvesteringer som del av kommuneplanens 

arealdel. Dette vil i så fall innebære juridisk binding 

av arealer for framtidig infrastruktur, det vil si at de 

konkrete arealbehov infrastrukturplanen utløser re-

serveres som planformål i kommuneplanens areal-

del gjennom at de avsettes til de konkrete arealfor-

målene i plankartet, med nødvendige planbestem-

melser og hensynssoner.  

Det er imidlertid så mange potensielle ulemper ved 

å gjøre infrastrukturplaner juridisk bindende at vi 

ikke ser et slik alternativ som realistisk. Dette er 

særlig begrunnet i at juridisk bindende planer vil re-

dusere fleksibiliteten i planleggingen, noe som kan 

være uheldig, særlig i perioder med rask teknolo-

gisk utvikling.  

Ved å innføre en infrastrukturplan som juridisk bin-

der opp arealer kan det også medføre potensielt 

store samfunnsøkonomiske kostnader. For eiere av 

arealer som er omregulert til framtidig infrastruktur-

utvikling, kan årene fram til realisering av infrastruk-

turprosjektet fortone seg som å leve i en planskygge 

som begrenser deres disposisjonsmuligheter. Sam-

funnsøkonomisk blir kostnadene enda større der-

som endrede forutsetninger gjør at det opprinnelige 

formålet med båndleggingen opphører, det vil si at 

planen blir endret. Vi har på denne bakgrunn ikke 

tatt med et slikt alternativ i den videre analysen. 

Infrastrukturplanen vil imidlertid i begge alternati-

vene inneholde en beregning av infrastrukturbeho-

vet i henhold til en geografisk inndeling av kommu-

nen. I alternativ 2 vil også dette bli offentlig tilgjeng-

elig informasjon. Den geografiske fordelingen av 

behovet for investeringer i infrastruktur vil imidlertid 

være fordelt på et svært aggregert geografisk nivå, 
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for eksempel en fem-deling av byen, slik at det vil bli 

minimale konsekvenser for fleksibiliteten i planleg-

gingen. Det er imidlertid sannsynlig at planen i alter-

nativ 2 vil føre til at aktører i noen grad innretter seg 

etter hvordan planen prioriterer infrastrukturutvikling 

i ulike områder.   
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I dette kapittelet identifiserer og verdsetter vi nytte- 

og kostnadsvirkningene av de to tiltakene presen-

tert i kapittel 5. Virkningene omfatter både positive 

(nytte) og negative (kostnader) virkninger og skal 

også omfatte alle grupper som berøres av de fore-

slåtte tiltakene. Virkningene beskrives som end-

ringer sammenlignet med nullalternativet beskrevet 

i kapittel 3 og 4. 

6.1 Identifiserte virkninger 

Det vil være både kostnader og gevinster knyttet til 

hvert av de to alternativene for infrastrukturplanen. 

En ny infrastrukturplan vil innebære en kostnad 

knyttet til utarbeidelse av selve planen.  

Kostnadene vil bestå av prosessessen med å lage 

planen, inkludert kostnader knyttet til koordinering 

av infrastrukturbehov på tvers av sektorer. Langsik-

tig infrastrukturplanlegging kan imidlertid også med-

føre kostnader fordi en lenger tidshorisont øker 

sannsynligheten for at man må avvike fra planen 

fordi virkeligheten utvikler seg annerledes enn for-

ventet. Denne potensielle kostnaden minimeres 

imidlertid gjennom at infrastrukturplanen skal rulle-

res hvert fjerde år, med kommuneplanen.  

Gevinstene en langsiktig tverrsektoriell plan kan 

knyttes både til planleggingsprosessen og selve 

infrastrukturutviklingen. Kostnadsreduksjoner kan 

realiseres gjennom økte muligheter for bedre sty-

ring av og prioriteringer i porteføljen av investerings-

prosjekter. Bedre styring oppstår som følge av et 

bedre beslutningsgrunnlag. En lengre planhorisont 

kan også gi gevinster gjennom økt forutsigbarhet – 

både for husholdninger, privat næringsliv og kom-

munen selv.  

En infrastrukturplan kan blant annet utløse reelle 

besparelser i investeringsbehovet, ved å bidra til å 

redusere et potensielt finansieringsgap eller frigjøre 

ressurser til alternativt bruk. Disse besparelsene 

kan oppstå både gjennom bedre samhandling i pro-

sess og selve utviklingen av infrastruktur. 

Dobbs m.fl. (2013) anser optimalisering av en stor-

bys portefølje av infrastrukturprosjekter, hvor pro-

sjektene ses i sammenheng, som et av de mest ef-

fektive grepene for å redusere de totale kostnadene 

knyttet til infrastrukturutvikling. Gevinstene blir ytter-

ligere forsterket om planleggerne kan tenke langsik-

tig. 

Under drøfter vi virkningene av samhandling og 

langsiktighet i mer detalj. 

6.1.1 Tverrsektoriell samhandling  

En tverrsektoriell plan for infrastrukturutvikling i Oslo 

vil kreve samhandling gjennom informasjonsinn-

henting fra og dialog med berørte parter. 

Samhandling kan imidlertid være utfordrende. Seid-

man (1975) omtalte allerede for 45 år siden streben 

etter godt samarbeid som «the quest for the phi-

losopher’s stone» – altså den endeløse jakten på 

optimal organisering. Slik blir samhandling en kon-

tinuerlig organisatorisk innsats. 

Samordnet infrastrukturplanlegging forutsetter en 

samordning av alle sektorene som tilbyr infrastruk-

tur i en kommune. Dette gjelder både kommunale 

og statlige virksomheter og private aktører. Særlig 

transportårer vil trenge finansiering og plass til 

traséer og baneanlegg, men det må også avsettes 

areal og finansiering til skoler, helsestasjoner og an-

nen sosial infrastruktur. I tillegg til infrastruktur som 

krever arealer over grunnen, vil investeringskostna-

dene knyttet til infrastruktur i grunnen være vesent-

lige. 

Med en samordnet langsiktig infrastrukturplan vil 

det, sammenlignet med en situasjon uten plan, 

være mulig å hente ut flere stordriftsfordeler knyttet 

6 Virkninger av en infrastrukturplan 
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til investeringssamordning på tvers av tid, sektor og 

geografi. 

I Oslo kommunes prinsipper for investeringsproses-

ser ser det ut til at føringene for investeringsbeslut-

ninger i all hovedsak er sektorielle og gjerne knyttet 

til enkelte prosjekt i de ulike etatene eller i de kom-

munale foretakene (Byrådsavdeling for finans, 

2011). I prinsippdokumentet er det lite som tydelig-

gjør behovet for sektorovergripende analyser av in-

vesteringer. Den enkelte byrådsavdeling og etat vir-

ker å ha et avgrenset oppdrag knyttet til egen virk-

somhet, med mindre det i beslutningsgrunnlaget for 

en investering (for eksempel i en konseptvalgutred-

ning) er et uttrykt pålegg eller behov for å se øvrige 

sektorers beslutninger i sammenheng.  

Ifølge våre intervjuobjekter har Oslo kommune i lø-

pet av de siste årene blitt langt bedre til å sam-

handle, særlig knyttet til teknisk infrastruktur. Opp-

rettelsen av ulike veiledende planer har vært sen-

tralt i dette.19 Utviklingen av veiledende planer har 

vært og vil trolig bli viktig i denne sammenheng. 

Eksempelvis peker flere av intervjuobjektene på at 

veiledende planer har bidratt til en langt mer kost-

nadseffektiv utvikling av infrastruktur ved å sam-

ordne infrastrukturutviklere over og under bakken. 

Framover vil det blant annet bli større utfordringer 

knyttet til avløpsnettet fordi det bygges på stadig 

flere områder som ikke tidligere tatt i bruk. Gjennom 

koordinering av de relevante aktører tidlig i planleg-

gingsfasen vil bedre løsninger kunne identifiseres. 

Samtidig tyder intervjuene på at det er klart behov 

for ytterligere koordinering av investeringer i teknisk 

og sosial infrastruktur.   

En enda mer strukturert og sektorovergripende 

planlegging av infrastruktur kan gjøre det lettere å 

                                                      
19 Veiledende planer er verktøy for å konkretisere og formidle tiltak som er 
nødvendige for utviklingen av et område og sikre et helhetlig perspektiv i 

estimere infrastrukturbehovet i årene framover. 

Flere av etatene peker på at dette er utfordrende i 

dag, da ulike former for infrastruktur avhenger av 

hverandre, og at det derfor er vanskelig for den en-

kelte etat å lage prognoser for egen infrastruktur 

uten å se dette i sammenheng med andre etaters 

prognoser. En sentral gevinst ved å implementere 

en tverrsektoriell infrastrukturplan er knyttet til å 

identifisere muligheter for koordinering.  

Koordinering av infrastrukturutvikling på tvers av 

sektorer, gjennom for eksempel koordinering av 

infrastrukturprosjekter, kan utløse store besparel-

ser. Økt kjennskap til alle sektorers behov for infra-

strukturinvesteringer kan også bety at man tidlig av-

dekker eventuelle konflikter mellom ulike sektorers 

behov. Ved å se alle prosjekter som en stor inves-

teringsportefølje kan en infrastrukturplan også redu-

sere risikoen for utfordringer knyttet til flaskehalssi-

tuasjoner gjennom å tidsmessig justere igangsetting 

av enkeltprosjekter. 

Kostnaden ved å implementere en tverrsektoriell 

infrastrukturplan er knyttet til mer tidskrevende pro-

sesser. Prosesser tar lenger tid når mange aktører 

skal koordineres. Koordineringen vil ta lenger tid jo 

flere aktører som skal bidra med innspill. Oslo kom-

mune er organisert med 8 byrådsavdelinger, 5 kom-

munale foretak, 30 etater og 15 bydelsadministra-

sjoner, hvorav mange vil måtte bidra med innspill i 

en tverrsektoriell infrastrukturplan. Det vil være en 

grense der kostnaden av økt samhandling overgår 

gevinsten. Dette gjør det svært viktig å se ulike plan- 

og strategiprosesser i sammenheng slik at koordi-

neringskostnaden blir så lav som mulig. 

Det kan imidlertid ikke utelukkes at en infrastruktur-

plan, i hvert fall når den er et godt innarbeidet verk-

tøy, kan bidra til å effektivisere planprosessen. Et 

verktøy som har en legitimitet hos alle berørte parter 

den videre utviklingen. Veiledende planer gir grunnlag for å koordinere 
etablering av tiltak med de enkelte utviklingsprosjektene. 



 

 

28    |    SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

kan potensielt bidra til bedre struktur på dialogen og 

koordineringen. Å raskt kunne vise konsekvensene 

av forskjellige valg av infrastrukturprioriteringer kan 

redusere ressursbruken vesentlig, f.eks. gjennom at 

tolkningsrommet blir mindre.  

Så lenge infrastrukturplanen kun er et internt verk-

tøy (alternativ 1) så er det primært dialogen mellom 

ulike sektorer som kan bli mer effektiv. Men infor-

masjonen som ligger i infrastrukturplanen kan even-

tuelt også bidra til en bedre kommunikasjon av kom-

muneplanen til innbyggerne.  

I alternativ 2 kan infrastrukturplanen også bidra i 

dialogen med private aktører. 

6.1.2 Langsiktighet 

Både litteratur og gjennomførte intervjuer tyder på 

at det er særlig store gevinster knyttet til at offentlige 

myndigheter tenker langsiktig rundt infrastrukturut-

vikling og gir forutsigbarhet om større infrastruktur-

grep. 

Det er imidlertid både gevinster og kostnader som 

følger når planleggingen blir mer langsiktig. Jo 

lenger og jo mer troverdig man kan utarbeide offent-

lige planer – jo større er gevinsten i form av redusert 

usikkerhet og forenklet planlegging. Men samtidig 

vil risikoen for at det oppstår feilinvesteringer øke da 

det planlagte infrastrukturbehovet ikke nødvendig-

vis materialiseres. En infrastrukturplan som bom-

mer på behovet kan gi både for lite kapasitet – med 

påfølgende utvidelseskostnader, og for mye kapasi-

tet – noe som fordyrer bruken. Investeringer som 

bommer på behovet som følge av feiloppfatninger 

om framtidig teknologi har samme resultat – det kan 

bli dyrt og framstå som bortkastet. 

Langsiktige planer kan gi økt forutsigbarhet for eta-

tene, investorer og innbyggere. Ifølge økonomisk 

teori vil forutsigbarhet om rammevilkår gi en høyere 

samlet verdiskaping. Kydland og Prescott viser at 

dersom myndigheter har mange ulike virkemidler til 

rådighet, og hver dag kan velge fritt hvilke av disse 

de vil bruke, så skaper det en usikkerhet om fremti-

dig politikk, se for eksempel Norman (2004). Denne 

usikkerheten vil private aktører måtte forholde seg 

til, og det vil påvirke måten de tilpasser seg på. Usik-

kerheten er ikke naturgitt, men skapt av myndighet-

ene, og kan dermed føre til feiltilpasninger og redu-

sert verdiskaping. Kydland og Prescott argumente-

rer med at myndighetene bør fjerne denne usikker-

heten blant annet gjennom å binde seg til «mas-

ten». 

En viktig måte å redusere den totale kostnaden ved 

infrastrukturutbygging er å unngå å investere i pro-

sjekter som heller ikke adresserer klart definerte be-

hov eller gir tilstrekkelige samfunnsmessige gevins-

ter. Ved å se prosjekter i sammenheng vil det være 

mulig å spare kostnader ved å velge en bedre kom-

binasjon av prosjekter, og også sikre at de gjennom-

føres i en prioritert rekkefølge. En samfunnsøkono-

misk optimal bruk av tilgjengelige ressurser betyr at 

nytten for samfunnet totalt sett blir størst mulig, det 

vil si at det ikke finnes noen alternativ som ville gitt 

en høyere nytte.  

En samfunnsøkonomisk optimalisering av porteføl-

jen, og dermed riktig prioriteringsrekke, fordrer at 

man også har en beregning av nytten av de aktuelle 

investeringene. I utgangspunktet inngår ikke sepa-

rate nytteberegninger i infrastrukturplanen. Samti-

dig er mange av kommunens infrastrukturinveste-

ringer drevet av behov for å tilgodese innbyggerne 

med til dels lovpålagte tjenester, og spesielt på 

lenger sikt kan dette behovet fungere som en tilnær-

ming til nytten. Å beregne den samfunnsøkono-

miske nytten av en investering vil derfor i de fleste 

tilfeller være mest aktuell når man vurderer forskjel-

lige måter å gjennomføre denne investeringen på. 

Det betyr at den konkrete nytte-kostnadsvurde-

ringen først gjøres i en konseptvalgutredning eller 

lignende. Infrastrukturplanen kan imidlertid være en 
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viktig del av den prosjektinitieringen som er første 

fase i Oslo kommunes investeringsstrategi.  

Mulige kostnader ved langsiktighet er knyttet til økt 

risiko for feilinvesteringer. Jo mer langsiktig man er 

dess større er usikkerheten om hva som vil være 

faktiske behov. Planene må derfor ta hensyn til 

kostnader knyttet til usikkerhet. Å fastslå infrastruk-

turbehovet for så mange år fram i tid skaper en stor 

usikkerhet knyttet til hvordan behovet faktisk vil 

være. Denne samfunnsøkonomiske kostnaden kan 

i stor grad fjernes ved å rullere planen jevnlig. 

6.1.3 Samlede virkninger  

En samordnet og langsiktig infrastrukturplan kan 

oppsummert gi følgende virkninger: 

1. Økte kostnader gjennom utvikling og oppdate-

ring av planen, inkludert tid brukt til koordinering 

av aktuelle aktører 

2. Økt mulighet for å utnytte koordineringsmulig-

heter til å gjennomføre mer kostnadseffektive 

investeringer, herunder samlokalisering 

3. Optimalisering av prosjektportefølje, på tvers av 

tid, sektorer og geografi 

4. Økt (politisk) forutsigbarhet 

5. Mer effektive prosesser i planarbeidet 

6. Økt risiko for feilinvesteringer 

I prinsippet er det mulig å behandle flere av disse 

virkningene knyttet til samhandling og langsiktighet 

som prissatte virkninger, hvor virkningen for eksem-

pel er redusert investeringsbehov med x prosent og 

prisen er hva den aktuelle investeringen er beregnet 

å koste. 

I praksis er det imidlertid svært vanskelig å anslå 

størrelsen på disse virkningene. Vi ser det ikke som 

faglig forsvarlig å behandle alle virkningen over som 

prissatte virkninger. Vi har derfor valgt å kun be-

handle kostnadene knyttet til å utvikle og oppdatere 

planen (punkt 1 i listen over) som prissatt, se kapit-

tel 6.2. Øvrige virkninger blir behandlet som ikke-

prissatte virkninger, se kapittel 6.3. 

6.2 Prissatte virkninger 

Prissatte virkninger er virkninger som kan måles 

kvantitativt og hvor det er mulig å tilegne en pris. 

Hvis man for eksempel kan sannsynliggjøre at et til-

tak reduserer (eller øker) arbeidstiden med x timer 

kan dette behandles som en prissatt virkning hvor 

timelønnen er prisen, og nytten da blir lik antall timer 

spart ganger timeprisen. 

De identifiserte prissatte virkningene er knyttet til 

kostnadene ved å lage og rullere infrastrukturpla-

nen. Disse kostnadene vil inkludere prosessarbei-

det knyttet til å beregne og koordinere de ulike sek-

torenes infrastrukturbehov i årene som kommer. I 

alternativ 2, hvor infrastrukturplanen skal forankres 

politisk i forbindelse med kommuneplan arbeidet, så 

vil prosesskostnadene være høyere enn i alternativ 

1, hvor planen fungerer som et internt verktøy. 

6.2.1 Utvikling av plan og verktøy 

I forbindelse med dette prosjektet har vi samlet inn 

informasjon for infrastrukturbehovene i alle sektor-

ene i Oslo, jf. kapittel 4. Denne prosessen involverte 

en rekke møter, intervjuer, et arbeidsverksted, et re-

feransegruppemøte, tallbearbeiding og dokument-

gjennomgang. Kostnaden for å gjennomføre be-

hovskartleggingen presentert i kapittel 4 anslår vi til 

om lag 3 millioner kroner. Dette anslaget inkluderer 

timebruken vår og anslått timebruk for infrastruktur-

virksomhetene som har bidratt med informasjons-

innhenting til beregningene av framtidige investe-

ringer. 

I tillegg vil en endelig infrastrukturplan utformes for 

å gjenspeile ambisjonene i kommuneplanens sam-

funnsdel og framskrive kommunens framtidige inn-

tektsutvikling. Å framskrive framtidig inntekt for 

kommunen vil innebære en vurdering av en rekke 
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utviklingstrender, særlig befolkningsutviklingen, 

men også kommunens driftsutgifter. Denne samkjø-

ringen mellom investeringsbehovene og kommune-

planen og beregningen av kommunens framtidige 

finansielle handlingsrom anslår vi vil ha en kostnad 

på omkring 1 million. Totalt anslår vi kostnaden ved 

å gjennomføre infrastrukturplanen i alternativ 1 til 4 

millioner kroner. 

For alternativ 2 skal infrastrukturplanen forankres 

politisk, og det er derfor grunn til å anta at kostnaden 

knyttet til alternativ 2 ville være høyere. Likevel vil 

infrastrukturplanens forankringsprosess kobles mot 

kommuneplanprosessen slik at kostnadene ikke vil 

økes betydelig. Hvor mye kostnadene vil øke er 

imidlertid usikkert. Basert på intervju med andre 

kommuner om deres anslag for kostnaden knyttet til 

forankring (inkludert medvirkning gjennom folke-

møte) anslår vi kostnaden til 5 millioner kroner. 

Det er også relevant å nevne at kostnaden kan kut-

tes vesentlig dersom kommunen allerede har imple-

mentert en strategi for eiendomserverv på lang sikt, 

da store deler av beregningsgrunnlaget som brukes 

til å kartlegge arealbehov også kan legges til grunn 

i infrastrukturplanens behovskartlegging. Det er na-

turlig å se arbeidsprosessen med infrastrukturpla-

nen i sammenheng med en eventuell eiendomsstra-

tegi. Kostnaden knyttet til beregning av infrastruk-

turbehovet kan sannsynligvis reduseres med inntil 

halvparten dersom det allerede er innført en god 

prosess for kartlegging av arealbehov på lang sikt.  

For sektorer med investeringsbehov, men ikke nød-

vendigvis arealbehov, for eksempel vann og avløp 

og deler av idrett og friluftsliv, vil behovsplaner og 

hovedplaner sammen med prognoser for aldersfor-

delt befolkningsutvikling og aktivitetstall legges til 

grunn for de langsiktige beregningene av infrastruk-

turbehov som skal inngå i infrastrukturplanen. Be-

hovs- og hovedplanene er politiske styringsverktøy 

som synliggjør den enkelte sektors behov framover. 

De enkelte sektorers behovs- og hovedplaner rulle-

res jevnlig og gir oversikt over fremtidig behov for 

infrastruktur. 

Merkostnaden ved å implementere en infrastruktur-

plan for Oslo kommune, som allerede har etablert 

en prosess for langsiktig eiendomsstrategi, vil bli om 

lag 2 millioner i alternativ 1 og 3 millioner i alternativ 

2. 

6.2.2 Oppdatering og rullering 

Kostnadene ved å lage infrastrukturplanen første 

gang vil sannsynligvis være en del høyere, sam-

menlignet med kostnaden ved å rullere planen. 

Over tid er det sannsynlig at de ulike aktørene blir 

bedre trent i langsiktig planlegging og dermed både 

effektiviserer prosessen for behovskartlegging og 

øker kvaliteten på anslagene.  

For å gi et anslag på kostnaden knyttet til å rullere 

infrastrukturplanen har vi vært i dialog med Bærum 

kommune, som allerede har implementert en infra-

strukturplan som vil tilsvare vårt alternativ 2. Ansla-

get for deres kostnader ved å rullere planen har 

vært i underkant av 2 årsverk per rullering. I Oslo 

kommune er det sannsynlig at kostnaden vil bli høy-

ere grunnet en større kompleksitet og flere aktører 

som skal samordnes. Vi anslår at kostnaden øker 

med 1 årsverk, dette innebærer at hver rullering 

koster 3 årsverk for alternativ 2. For alternativ 1 an-

slår vi at kostnaden ved å rullere er 2 årsverk. 

Med en gjennomsnittlig kostnad per årsverk på 

860 000 kroner, utgjør dermed kostnadene for opp-

datering av verktøy og rullering av plan 1,7 millioner 

kroner i alternativ 1 og 2,6 millioner kroner i alterna-

tiv 2. 

6.3 Ikke-prissatte virkninger 

Som nevnt over er det vanskelig å beregne hvor 

store netto gevinster infrastrukturplanen vil gi, og 
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dermed også vanskelig å prissette disse virk-

ningene. De kan være betydelig, men altså meget 

vanskelig å anslå numerisk. 

Vi har derfor valgt å behandle flere av planens virk-

ninger som ikke-prissatte og bruker den såkalte 

pluss-minusmetoden for å anslå betydning, omfang 

og konsekvens. 

De identifiserte ikke-prissatte virkningene er knyttet 

til: 

▪ Utnyttelse av koordineringsmuligheter i infra-

strukturutvikling 

▪ Optimalisering av prosjektportefølje 

▪ Politisk forutsigbarhet 

▪ Mer effektive prosesser i planarbeidet 

▪ Risiko for feilinvesteringer 

6.3.1 Utnyttelse av koordineringsmuligheter i 

infrastrukturutvikling 

Med en samlet plan for investering i ulike former for 

infrastruktur vil det være lettere for relevante aktører 

(både innenfor og utenfor kommunal forvaltning) å 

koordinere egne investeringer ved konkrete pro-

sjekter. Eksisterende koordineringsverktøy kan bi-

dra til å belyse den potensielle gevinsten.  

Flere av intervjuobjektene peker på at det kan virke 

som kunnskapsoverføringen i dag kan bli bedre, 

både mellom etater, men også på tvers av avde-

linger innad i en etat. Dersom forskjellige kommu-

nale virksomheter mangler overordnet kunnskap 

om infrastrukturutviklingen, går samfunnet sann-

synligvis glipp av store gevinster som kunne kom-

met gjennom tettere samarbeid og informasjonsde-

ling. Dette kan eksempelvis gjelde i tilfeller hvor 

spesifiserte og overordnede planer blir utarbeidet i 

adskilte virksomheter. 

I et lengre tidsperspektiv vil trolig samorganisert 

planlegging kunne skape store gevinster, selv om 

det på kort sikt kan anses som en kostbar prosess. 

I intervju pekes det også på at en slik samordnet 

prosess vil kunne gjøre noe med tenkingen til de 

som deltar, og dermed være en gevinst i seg selv. 

For langsiktig byutvikling er helhetlig arbeid knyttet 

til behovet for og plasseringen av den sosiale infra-

strukturen framover særlig sentralt. En kan si at den 

tekniske infrastrukturen vil utbygges som en funk-

sjon av den sosiale. I kommuneplanen, slik denne 

er utformet i dag, blir behovet for sosial infrastruktur 

beregnet, men det gis ikke klare føringer for hvor 

denne skal plasseres geografisk. Det blir pekt på i 

intervjuene at en aggregert infrastrukturplanlegging 

kan muliggjøre et bedre operativt samarbeid mellom 

planleggere av sosial og teknisk infrastruktur.  

Samhandling er også viktig på kort sikt. Økt sam-

handling kan bidra til mer effektiv infrastrukturutvik-

ling gjennom å muliggjøre et mer helhetlig planleg-

gingsarbeid hvor ulike behov i større grad enn i dag 

blir satt i sammenheng. Dette kan blant annet redu-

sere mengden unødvendig dobbeltarbeid og kon-

flikter som kan oppstå langt ute i planarbeidet fordi 

alle aktuelle aktører ikke var inkludert i beslutnings-

prosessen eller i en systematisk behovskartlegging. 

Intervjuobjektene forteller imidlertid at den kortsik-

tige samhandlingen blant de kommunale virksom-

hetene har blitt vesentlig bedre de siste årene. I dag 

eksisterer det i stor grad systemer for koordinering 

på kort sikt, som i stadig større grad blir tatt i bruk. 

Dermed vil en eventuell infrastrukturplan sannsyn-

ligvis i hovedsak bidra til den mer langsiktige sam-

handlingen. Under omtaler vi to verktøy for økt sam-

handling som benyttes i Oslo kommune i dag. 

Samlokalisering av infrastruktur 

Flere av de kommunale virksomhetene peker på et 

behov for å tenke nytt rundt bygningers funksjon og 

for å samarbeide tverrsektorielt for å benytte arealet 

optimalt. Sambruk av areal gjelder særlig for den 
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sosiale infrastrukturen. Eksempelvis kan undervis-

ningsbygg kombineres med helsestasjon og offent-

lig bibliotek. Det bør også åpnes opp for ytterligere 

samarbeid mellom lokale myndigheter og private til-

bydere av infrastruktur for å koordinere gjennomfø-

ringen.20  

I dag angir styringsdokumentene og prosessene i li-

ten grad føringer for koordinering mellom de ulike 

etatene og foretak når det gjelder konseptutvalg, 

traseer, lokalisering eller entreprenørarbeid tids-

messig. Unntaket er kommuneplanen, men denne 

er på et overordnet nivå. 

Implementeringen av en kommunal eiendomsstra-

tegi i Oslo kommune har imidlertid et mål om å 

hente ut potensialet for samlokalisering. Kommunen 

skal sørge for at alle tomter til nye bygg og anlegg 

for kommunens tjenester får en mer arealeffektiv ut-

nyttelse. For eksempel skal alle nybygg og større 

rehabiliteringer vurderes med sikte på samlokalise-

ring og sambruk for flere av kommunens tjenester. 

Ved økt behov for areal til kulturskolen, samt til pro-

duksjons- og øvingslokaler, bør dette for eksempel 

koordineres med utbygging av en ny skole for å 

kunne samlokaliseres. 

Oslo kommunes igangsatte arbeide med å utvikle 

en kommunal eiendomsstrategi vil øke mulighetene 

for samlokalisering i årene framover. Kunnskap om 

hvordan Oslo i dag fremmer samlokalisering kan 

potensielt være meget nyttig for kommuner som 

ikke allerede systematisk arbeider for å avdekke po-

tensielle samlokaliseringer. 

For Oslo kan det uansett oppstå tilleggsnytte i at 

man gjennom infrastrukturplanen får et mer langsik-

tig verktøy enn hva som er tilgengelig i dag. Gjen-

nom et verktøy som en infrastrukturplan er, kan 

                                                      
20 Utbyggingsavtalene med private utbyggere gjelder både utvikling av 
gode boligområder og yrkesbygg, og vil i mange tilfeller være en forutset-
ning for gjennomføring av de overordnede avtalene. God byutvikling tilsier 
også at det er gunstig at større utbyggingsområder eller transformasjons-
områder utvikles til flerfunksjonelle områder – med bolig, næring, handel, 

planleggingen for samlokaliseringen begynne på et 

tidligere tidspunkt enn uten et slikt verktøy. 

Koordineringsarbeidet som vil være en del av både 

utarbeidelse av infrastrukturplanen og forankrings-

arbeidet kan også ha en øyeåpner-funksjon. Gjen-

nom diskusjoner oppstår ideer, som ellers ikke ville 

ha oppstått. Det er ikke åpenbart at denne øyeåp-

nereffekten vil være forskjellig mellom alternativene, 

men det kan argumenteres for at det er et større po-

tensial for en slik effekt i alternativ 2, ved at en i 

dette alternativet må forholde seg mer aktivt til for-

melle rammeverk som følger av at planen skal for-

ankres politisk. Den politiske forankringen legger 

større press på hver enkelt kommunal virksomhet til 

å sikre samhandling. Klarere rammer rundt en dis-

kusjon kan medføre mer innovativ tenkning innfor 

rammene. 

Det kan dermed tenkes at infrastrukturplanen under 

alternativ 2 gjør det lettere å indentifisere muligheter 

for samlokalisering, sammenlignet med i alternativ 

1. Vi vurderer likevel forskjellen mellom alternati-

vene som liten. 

Vi vurderer at betydningen av samlokalisering er 

stor, da det kan medføre store besparelser i form av 

mer kostnadseffektive investeringer. For Oslos del 

er omfanget av den ekstra samlokaliseringen en 

infrastrukturplan gir bare litt positiv. Den begren-

sede positive omfangsøkningen følger av at Oslo al-

lerede i dag (altså i nullalternativet) får avdekket de 

fleste mulighetene for samlokalisering.  

For kommuner som ikke arbeider strategisk med 

samlokalisering kan imidlertid omfanget være mid-

dels til stort positivt. For Oslo, og andre kommuner 

med en implementert eiendomsstrategi, blir den 

samlede konsekvensen dermed 0/+ for alternativ 1 

skole og andre offentlige funksjoner og gode fellesområder. Av spesiell 
interesse er utvikling av de større knutepunktene og bysentraene. Regio-
nale areal- og transportplaner, som følges opp av gode overordnede kom-
muneplaner, gir sammen med bymiljøavtaler/utviklingsavtaler, gode ram-
mer for utviklingen, bl.a. mht. tetthet, utnyttelsesgrad og tilgjengelighet. 
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og +/++ for alternativ 2, mens den for andre kom-

muner kan være ++/+++ for alternativ 1 og 

+++/++++ for alternativ 2. 

Koordinering av prosjekter 

Et eksempel på et koordineringsverktøy for infra-

strukturprosjekter som eksisterer allerede i dag er 

KGrav. KGrav er beregnet for infrastruktureiere med 

utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgod-

kjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer 

samt hvilket geografisk område det skal graves i. 

Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet 

og kan ta stilling til en eventuell koordinering.21 

I KGrav legges planer om graving inn for koordine-

ring med andre aktører. Hensikten er å redusere an-

tall gravinger og redusere ulemper for publikum og 

næringsdrivende. 

Ifølge selskapet Geomatikk22 har det blitt fremmet 

ønsker om koordinering ved 6,6 prosent av alle pla-

nene som er behandlet i KGrav siden oppstart i 

2012. I Oslo har det blitt innmeldt ønske om koordi-

nering i 3,7 prosent av graveplanene. Lavere andel 

i Oslo må ses i sammenheng med at store infra-

strukturprosjekter under grunnen i hovedstaden ofte 

samordnes i egne prosjekter på siden av KGrav. 

Koordinering av gravearbeider kan føre til vesent-

lige kostnadsbesparelser for samfunnet. Den gjen-

nomsnittlige direkte kostnaden per gravearbeid er 

tidligere anslått til mellom 35 000 og 100 000 kroner 

(Bjørnstad, Gran, & Kostøl, 2015). La oss nå anta at 

de totalt 453 planene hvor det er innmeldt ønske om 

koordinering av arbeidene faktisk resulterer i felles-

føring av ledninger. Hvis vi videre legger til grunn at 

det er snakk om én aktør som ønsker fellesføring i 

hvert av tilfellene, og at man klarer å redusere 

begge aktørenes kostnader med 25 prosent, gir 

                                                      
21 Aktørene inkluderer dem som har eller planlegger ledninger eller annen 
infrastruktur i grunnen, forvaltere av områder som det må tas hensyn til 
ved planlegging av gravearbeider, og veieier (kommuner og Statens veg-
vesen). 

dette en besparelse på mellom 8 og 23 millioner kro-

ner over 6 år. Det gir en årlig besparelse på 1,3 til 

3,8 millioner kroner, og svarer til en kostnadsreduk-

sjon på 3,3 prosent. 

De direkte kostnadene ved gravearbeider utgjør rik-

tignok bare en liten andel av de samfunnsøkono-

miske kostnadene av graving. Som følge av at de 

fleste kabler i grunnen føres langs veinettet, inne-

bærer graving i grunnen ofte at trafikken på omdiri-

geres, med køutfordringer og de samfunnsøkono-

miske kostnader det innebærer som resultat 

(Bjørnstad, Gran, & Kostøl, 2015). Som følge av 

dårlig kvalitet på dokumentasjon av ledningers be-

liggenhet i grunnen, medfører gravearbeider dess-

uten ofte skade på eksisterende anlegg. Graveska-

der kan igjen påføre samfunnet store kostnader. 

Den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre ko-

ordinering av gravearbeider er derfor trolig langt 

høyere enn den direkte gevinsten beregnet over. 

For kommuner som har innført bruk av KGrav, fung-

erer dette som et helt konkret og pålagt verktøy for 

koordinering av tiltak i grunnen.. Det er imidlertid 

mer utfordrende å koordinere infrastruktur over bak-

ken sammenlignet med graving i et avgrenset om-

råde. For å koordinere infrastrukturinvesteringer 

over bakken er det i Oslo utviklet virkemidler i form 

av Veiledende planene for offentlig rom som benyt-

tes i utbyggingsområder. De veiledende planene for 

offentlig rom er et godt eksempel på hvordan infra-

strukturbehovet vurderes tverrsektorielt i utbyg-

gingsområder. For å inkludere ytterligere former for 

infrastruktur er veiledende planer for infrastruktur 

under bakken nylig implementert i noen utviklings-

områder (VPKL). Når det gjelder større utbyggings-

22 Geomatikk er et selskap som bl.a. påviser hvor det er nett under grun-
nen til aktører som ønsker å grave på steder med risiko for skader på ek-
sisterende undergrunnsnett. 



 

 

34    |    SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

områder med få grunneiere, ser det ut til at koordi-

nering kan sikres gjennom egne prosjektgrupper, 

for eksempel Bjørvika Utvikling.23 

Koordinering gjennom veiledende planer gjelder 

imidlertid ikke for hele byen, men for noen områder. 

En eventuell infrastrukturplan vil også håndtere om-

rådene som ikke dekkes av veiledende planer. 

Disse områdene utbygges imidlertid i mindre grad 

og det vil derfor være mindre behov koordinering av 

ulike sektorers infrastruktur. 

På bakgrunn av det overstående anslår vi at virk-

ningen en langsiktig infrastrukturplan vil ha på koor-

dinering i infrastrukturprosjekter vil være begrenset, 

da mye av potensialet for bedre samhandling alle-

rede er uttømt eller ivaretas gjennom andre virke-

midler. Vi kan likevel ikke utelukke at en langsiktig 

og tverrsektoriell infrastrukturplan vil skape nye ko-

ordineringsgevinster. 

Det kan videre tenkes at infrastrukturplanen under 

alternativ 2 gir et noe større insentiv til koordinering 

enn alternativ 1. Dette kan begrunnes i at koblingen 

til kommuneplanen og den politiske forankringen 

legger større press på hver enkelt kommunal virk-

somhet til å sikre koordinering. Vi vurderer likevel 

forskjellen mellom alternativene som liten. 

Vi vurderer at betydningen av koordineringsgevins-

ter i forbindelse med konkrete infrastrukturprosjek-

ter er stort. Omfanget er imidlertid svakt positivt et-

tersom storbykommunene i dag får utløst mange av 

gevinstene gjennom eksisterende virkemidler. Den 

samlede konsekvensen anslås til 0/+ i alternativ 1 

og +/++ i alternativ 2. 

6.3.2 Optimalisering av prosjektporteføljen 

Optimal prioritering tilsier at de mest nødvendige in-

vesteringene bør gjøres først. Dersom det i perioder 

                                                      
23 Dette gjelder bare dersom det er en stor grunneier eller noen få grunn-
eiere som har gått sammen om å utvikle et område, noe som er mer unn-
taket enn regelen. 

viser seg nødvendig å vente med øvrige investe-

ringer kan utsetting gjøre at disse gjennomføres 

mer kostnadseffektivt ved å være bedre tilpasset 

faktisk behov. Det er vanlig å anta at det å vente 

med en investering har en verdi i det man kan få 

mer informasjon om det aktuelle behovet på et se-

nere tidspunkt og dermed kan tilpasse investe-

ringen bedre. I en samfunnsøkonomisk analyse om-

tales dette som en opsjonsverdi.24 

I det tilfellet investeringen fyller et viktig behov og 

har en høy og sikker samfunnsøkonomisk netto 

nytte, er det som regel ikke noen gevinst i å vente 

med investeringen, men hvis det er høy usikkerhet 

knyttet til nytten har utsettelse en positiv verdi. 

En optimal prosjektportefølje gjør dermed at man 

unngår å bygge anlegg som er større enn nødven-

dig eller som er for små. Både for store og for små 

anlegg kan innebære unødig ressursbruk, for store 

fordi deler vil risikere å stå ubrukt og for små fordi 

det kan tvinge fram mer kostnadskrevende tilleggs-

investeringer. Generelt kan det antas at det alltid vil 

være dyrere å utvide et eksisterende anlegg enn å 

bygge det tilstrekkelig stort fra start.  

Infrastrukturplanen vil også synliggjøre avhengighe-

ter mellom prosjekter, som muliggjør mer effektiv 

gjennomføring for prosjekter som kan sees i sam-

menheng og som krever felles finansieringsbeslut-

ning. 

En global undersøkelse om effektivisering av infra-

strukturutvikling, gjennomført av McKinsey & Com-

pany (2013), finner at myndighetene i mange land å 

investere i infrastrukturprosjekter som ikke er sam-

funnsøkonomisk lønnsomme. Men en rekke tiltak i 

ulike land, som Chile, Sør-Korea og Storbritannia, 

har vist potensielle besparelser på mellom 15 og 20 

prosent av investeringskostnadene gjennom mer 

24 Jf. Arrow og Fischer (1974) 
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langsiktig planlegging og dermed muligheten til å 

optimalisere prioriteringen av prosjekter og velge 

mer kostnadseffektive alternativer. 

En tverrsektoriell og langsiktig infrastrukturplan kan 

bidra til at prioriteringen mellom investeringer i 

norske storbyer blir mer effektiv, gjennom en bedre 

oversikt over hva som er optimal rekkefølge på og 

koordinering av større investeringer eller utviklings-

områder som krever investeringer i infrastruktur. Ut-

videt og forbedret beslutningsgrunnlag både under-

veis i prosessen og i etterkant av ferdigstilling vil tro-

lig føre til at mer samfunnsøkonomisk lønnsomme 

alternativ blir framlagt for politisk behandling.   

Et eksempel på hvordan langsiktighet kan være vik-

tig for å prioritere de mest samfunnsøkonomiske 

lønnsomme prosjektene kan være den raske utvik-

lingen i bruk av sykler de siste årene (både elektrisk 

og manuell). Dersom kommunen (og samfunnet ge-

nerelt) på et tidligere tidspunkt hadde sett for seg 

hvor raskt bruken ville øke, så kan vi anta at det ville 

bli lagt mer vekt på rene sykkeltraseer i infrastruk-

turplanleggingen på et tidligere tidspunkt. 

Et annet eksempel som illustrerer gevinsten av 

langsiktig planlegging er at ny informasjon om be-

folkningsutviklingen tilsier at færre enn tidligere for-

ventet vil flytte til Oslo. Dette tilsier også at behovet 

for større utbyggingsprosjekter er mindre. Denne 

kunnskapen kan tilsi at det med slik ny informasjon 

er klokt å vente lenger med større byutviklingspro-

sjekter som Gjersrud-Stensrud enn hva som har 

vært planlagt tidligere. 

Infrastrukturplanen vil også bidra til at det høstes ef-

fektiviseringsgevinster av å se investeringsalterna-

tivene som følger av planen i sammenheng med 

fastlagte statlige investeringer, for optimal porteføl-

jestyring. 

Når det gjelder optimal prosjektportefølje kan infra-

strukturplanen i alternativ 1 gi større fleksibilitet enn 

alternativ 2. Dette er rett og slett fordi man i alterna-

tiv 1 benytter infrastrukturbehovene til de ulike sek-

torene som en kunnskapskilde til porteføljestyring, 

mens man i alternativ 2 i større grad binder opp pro-

sjektporteføljen ved politisk forankring og offentlig-

gjøring av anslagene for infrastrukturinvesteringer.  

Det er imidlertid høyere sannsynlighet for gjennom-

føring av en optimal prosjektportefølje dersom den 

er forankret politisk, som i alternativ 2. 

Vi vurderer at betydningen av en optimal prosjekt-

portefølje er stor, da det kan medføre store bespa-

relser i nødvendige investeringer. For Oslos del er 

omfanget middels til stort positivt, og vi antar at til-

svarende gjelder for andre byer. Den samlede kon-

sekvensen anslås til ++/+++ for alternativ 1 og 

+++/++++ for alternativ 2. Konsekvensen for alter-

nativ 2 er høyere på grunn av den politiske forank-

ringen som følger med dette alternativet. 

6.3.3 Politisk forutsigbarhet 

Både litteratur og gjennomførte intervjuer tyder på 

at det er særlig store gevinster knyttet til at offentlige 

myndigheter gir troverdige forpliktelser om større 

strukturelle grep. Kommuner som allerede har inn-

ført en infrastrukturplan peker på at den politiske 

forutsigbarheten og planens evne til å skape politisk 

vilje til mer langsiktig tankegang er blant de største 

gevinstene ved å implementere planen.  

I Londons langsiktige infrastrukturplan la de stor 

vekt på å avklare hvor framtidige nye samferdsels-

investeringer skulle komme. Det gjaldt så vel nye T-

banelinjer som flyplasser. Når dette var bestemt, ble 

det lettere å se for seg hvor framtidig boligområder 

kan og bør utvikle seg. Inndelingen av byen var 

imidlertid grov slik at planen fungerte som en stra-

tegisk og overordnet plan. 
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For Osloregionen er det nærliggende å eksemplifi-

sere ved å peke på den store betydningen som føl-

ger av beslutningen om Follobanen. Selve beslut-

ningen øker verdien av investeringer i boliger i Ski 

vesentlig, og forenkler beslutninger om næringse-

tablering i Oslo ved at de kan trekke på et enda 

større omland av arbeidskraft. Tilsvarende struktu-

rerende grep kan man tenke om bane til Fornebu og 

framtidige boligområder på Gjersrud-Stensrud. 

En langsiktig tverrsektoriell infrastrukturplan vil øke 

forutsigbarheten, gitt at den oppfattes som realis-

tisk. Generelt kan det konkluderes med at jo tydeli-

gere definerte strukturelle grep, jo større betydning 

vil den langsiktige infrastrukturplan ha. Infrastruktur-

planen vil også bidra til å realitetsorientere ulike ak-

tører om ambisjonsnivået i kommuneplanen. 

Når det gjelder politisk forutsigbarhet vil det være en 

relativt stor forskjell mellom de to alternativene for 

infrastrukturplanen, hvor alternativ 2 vil gi en større 

virkning. I alternativ 2 vil infrastrukturplanen, sam-

men med rekkefølgekravene i kommuneplanen, bi-

dra til økt forutsigbarhet for både kommunale virk-

somheter, utbyggere og innbyggere. 

Betydningen av politisk forutsigbarhet er stor, og 

gjelder for begge alternativene. For Alternativ 1 er 

omfanget intet ettersom dette primært er et internt 

verktøy i kommunen som ikke kommuniseres til de 

eksterne aktørene. For Alternativ 2 kan imidlertid 

omfanget være stort positivt. For Alternativ 1 blir 

den samlede konsekvensen dermed 0/+, mens den 

for Alternativ 2 kan være +++/++++. Konsekven-

sene vil være gjeldende for Oslo og de andre stor-

bykommunene. 

6.3.4 Mer effektive prosesser i planleggingsarbei-

det til kommunen 

Infrastrukturplanen skal utarbeides gjennom en in-

tegrert iterativ prosess koblet på kommuneplanar-

beidet. Prosessarbeidet knyttet til infrastrukturpla-

nen kan også bidra til utvikling av handlingsregler 

for å avklare prioriteringer og forenkle kommunal 

saksbehandling. Handlingsregler kan også gi bedre 

grensesnitt mellom kommunen og private aktører. 

Videre kan infrastrukturplanen bidra til en bedre dia-

log i samhandlingen, og slik sett effektivisere pro-

sessen. 

Betydningen av mer effektive planprosesser vurde-

res til å være middels. For Alternativ 1 er omfanget 

lite positivt, i det effekten begrenser seg til sam-

handlingen internt i kommunen. For Alternativ 2 er 

omfanget være middels positivt, ettersom planen og 

de handlingsregler den utløser også kan gjøre dia-

logen med eksterne (private) aktører bedre. Den 

samlede konsekvensen blir dermed 0/+ i Alternativ 

1, og ++ for Alternativ 2. Resultatene gjelder for 

Oslo. Hvor store konsekvensene er for andre stor-

bykommuner avhenger av hvor langt de allerede 

har kommet i samhandlingen mellom ulike sektorer 

og aktører. 

6.3.5 Feilinvesteringer 

Behovet for langsiktig infrastrukturplanlegging 

dreier seg grunnleggende om hvordan usikkerhet 

skal håndteres, og hvordan tiltak for å redusere 

samfunnsmessig usikkerhet bør fordeles på ulike 

samfunnsaktører. Framtidens behov for investe-

ringer vil blant annet avhenge av teknologisk utvik-

ling og demografiske endringer. 

Usikkerhet om framtiden, kanskje særlig knyttet til 

teknologiske infrastrukturløsninger, er en utfordring 

som i stor grad vanskeligjør muligheten til å vedta 

forpliktende infrastrukturplaner langt fram i tid. Det 

kan ikke utelukkes at de kommende tiårene vil inne-

bære vesentlige teknologiske skifter som endrer all 

kommunikasjon. Det kan for eksempel tenkes at vi i 

2040 har erstattet busser med førerløse, mindre, 

elektriske enheter som styres sentralt, eller at alle 
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sykehjem er erstattet med helsehus og velferdstek-

nologi i hjemmet. Framtidens teknologiske løs-

ninger vil i stor grad påvirke hvordan infrastrukturen 

vil utformes, og hva som vil være behovet. 

For alle større byer kan en stor del av investerings-

utfordringene kobles til at teknologiske endringer 

ikke var mulig å forutse. Behovet for sykkelveier er 

nevnt over. Omlegging av transporttraseer ved 

større utbygginger er alltid en utfordring, graving i 

grunnen som følge av behov for nye nettverk er 

andre eksempler. 

Gjennom å offentliggjøre en infrastrukturplan som 

konkretiserer hva som skal til for å nå kommunepla-

nens visjoner vil det skapes forventninger om hvil-

ken infrastruktur som, på et overordnet nivå, skal 

komme hvor. En del av dette er den så kalte plan-

skyggen. Det skapes forventinger til hvilke arealer 

som skal brukes til ulike infrastrukturformål i framti-

den, uavhengig av om planene realiseres eller ikke. 

Dette kan føre til feilinvesteringer blant private ut-

byggere. Denne utfordringen vil kun være gjeldene 

i alternativ 2. 

Betydningen av feilinvesteringer vurderes til lav da 

den geografiske inndelingen av kommunen vil være 

for grov til å ha en stor påvirkning på investerings-

beslutninger. For Alternativ 1 er omfanget imidlertid 

intet ettersom infrastrukturen vil være et internt 

verktøy i kommunen. For Alternativ 2 kan imidlertid 

omfanget være svakt negativt, som følge av at in-

vesteringsvalg kan tas før kommuneplanens rulle-

ringsperiode. Rulleringsperioden er imidlertid ikke 

lang, slik at konsekvensene av å ikke forstå tekno-

logiutviklingen fire år fram ikke er stor. Den samlede 

konsekvensen blir dermed 0 i Alternativ 1, og - for 

Alternativ 2 (både for Oslo og andre storbykommu-

ner). 

6.3.6 Samlet betydning og omfang av de ikke-

prissatte virkningene 

Tabell 6.1 sammenfatter vår vurdering av de ikke-

prissatte virkningene for storbykommuner som alle-

rede har iverksatt arbeid med eiendomsstrategi og 

som benytter andre kortsiktige koordineringsvirke-

midler (som for eksempel KGrav).  

Det er allerede lagt til rette for at potensialet for sam-

lokalisering og koordinering kan bli hentet ut gjen-

nom andre virkemidler innenfor nullalternativet. 

Infrastrukturplanen vil derfor ikke være avgjørende 

for å hente ut disse gevinstene. Hvorvidt potensialet 

i andre virkemidler allerede er tatt ut et usikkert, og 

det kan ikke utelukkes at infrastrukturplanen vil bi-

dra til at dette potensialet faktisk utløses. Men det 

er sannsynligvis viktigere at infrastrukturplanen kan 

realisere ytterlige gevinster knyttet til samlokalise-

ring og koordinering ved at den eksplisitt forener 

planlegging av sosial og teknisk infrastruktur. Videre 

kan infrastrukturplanen, gjennom å inngå i en itera-

tiv og integrert prosess i kommuneplanarbeidet, bi-

dra til å tydeliggjøre prioriteringsvalg og slik effekti-

visere beslutningstakingen, jf. 6.3.4. 

Det er muligheten for en mer optimal prosjektporte-

følje som utgjør den største positive konsekvensen, 

mens den eneste negative konsekvensen er risi-

koen for feilinvesteringer. Det er vår vurdering av de 

positive konsekvensene samlet sett er mye større 

enn den negative konsekvensen. Samtidig er det 

viktig å være klar over at de estimerte konsekven-

sene ikke kan summeres da de ikke er prissatte. 
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Tabell 6.1 Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger av å innføre en infrastrukturplan i Oslo 
 

Betydning Alternativ 1 
Internt verktøy 

Alternativ 2 
Del av kommuneplanen 

Utnyttelse av koordineringsmuligheter Stor 0/+ +/++ 

Økt samlokalisering Stor 0/+ +/++ 

Koordinering av infrastrukturprosjekter Stor 0/+ +/++ 

Optimal prosjektportefølje Stor ++/+++ +++/++++ 

Politisk forutsigbarhet Stor 0 +++/++++ 

Bedre planprosesser Middels 0/+ ++ 

Feilinvesteringer Middels 0 -  
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I dette kapittelet gir vi vår samlede vurdering av 

hvorvidt en samordnet og langsiktig infrastruktur-

plan vil være samfunnsøkonomisk lønnsom å gjen-

nomføre, for Oslo så vel som andre bykommuner.  

Vi har analysert to alternativer for infrastrukturpla-

nen, hvor forskjellen består i hvilke føringer infra-

strukturplanen legger for kommuneplanen, økono-

miplaner, budsjetter og andre kommunale planer. I 

begge alternativene vil planen bli et supplement til 

nåværende plan- og styringssystem, og ikke en er-

statning for de lovpålagte planene i kommuneloven 

og plan- og bygningsloven. 

De to alternativer for en langsiktig og tverrsektoriell 

infrastrukturplan er: 

1. I det første alternativet er infrastrukturplanen in-

tegrert i det kommunale planarbeidet og hensik-

ten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag i plan-

prosessen. Infrastrukturplanen vil ikke behand-

les politisk, men legges ved som del av beslut-

ningsgrunnlaget til politisk behandling. 

2. I det andre alternativet skal planen også be-

handles politisk og vil i større grad gi føringer for 

kommunens virksomheter. 

7.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Begge alternativene vil være samfunnsøkonomisk 

lønnsomme, men gevinstene vil være enda høyere 

knyttet til alternativ 2. Dette alternativet innebærer 

at infrastrukturplanen inngår som en del av kommu-

neplanens samfunnsdel. At infrastrukturplanen 

inngår i kommuneplanen sikrer både politisk forank-

ring og samhandling på tvers av sektorer og på tvers 

av kommunens hierarki. Alternativet innebærer at 

planen rulleres parallelt med kommuneplanen.  

Som analysen i kapittel 6 viser er det det relativt få 

kostnadselementer knyttet til en infrastrukturplan, i 

                                                      
25 Hvis vi antar en kostnad på 4,3 millioner kroner for å etablere planen 
første gangen og deretter en rullering hvert 4. år til en kostnad på 2,1 mill. 

form av kostnadene for å utvikle og vedlikeholde 

planen og en økt risiko for feilinvesteringer i de til-

feller infrastrukturplanen inngår som en del av kom-

muneplanen (alternativ 2). Kostnaden for planen er 

beregnet som en prissatt effekt, mens risikoen for 

feilinvestering er en ikke-prissatt effekt. 

Nytteelementene er flere, og består av økt potensial 

for å avdekke samlokaliseringer, en mer optimal in-

vesteringsportefølje, andre koordineringsgevinster 

og politisk forutsigbarhet. Vi har imidlertid ikke hatt 

noe empirisk grunnlag for å anslå størrelsen på 

disse nytteelementene, og derfor er de behandlet 

som ikke-prissatte effekter. 

Tabell 7.1 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 forutsetter at det allerede 

gjennomføres et arbeid knyttet til eiendomstrategien 

og at gevinsten forutsetter at det allerede er imple-

mentert flere andre tiltak for å utnytte potensialet for 

koordineringsmuligheter. 

I en nytte-kostnadsanalyse av et investeringspro-

sjekt som har en levetid på et gitt antall år beregner 

man en nåverdi for de prissatte kostnadene og nyt-

ten. Nåverdimetoden gjør det mulig å sammenligne 

kostnader og nytte som faller på forskjellig tids-

punkt, og tar også hensyn til at en krone brukt i dag 

har en større verdi enn en krone brukt i morgen. For 

en infrastrukturplan er det vanskelig å oppgi en for-

ventet levetid, og det kan argumenteres for at leve-

tiden kun er til neste rullering, som normalt kan an-

tas å være om 4 år. Vi har imidlertid antatt at kost-

naden for en rullering av planen er lavere enn kost-

naden for å etablere planen. I tabell 7.1 har vi tatt 

med kostnaden for hver rullering av planen.25  

kr, en «uendelig» tidshorisont og 4 prosent diskonteringsrente blir nåver-
dien av kostnadene for planen knappe 17 mill. kroner 

7 Samlet vurdering 
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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 infrastrukturplanen et offentlig 

tilgjengelig dokument og det kan dermed oppstå en 

viss risiko for at utbyggere og andre gjør feilinveste-

ringer, men den risikoen anser vi uansett være så-

pass liten at nettoeffekten vil være positiv. 

Tabell 7.1 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte effekter av en infrastrukturplan i Oslo 

 Alternativ 1 

Internt verktøy 

Alternativ 2 

Del av kommuneplanen 

Utvikling av planen første gang 2 mill. kr 3 mill. kr 

Kostnad per rullering 1,7 mill. kr 2,6 mill. kr 

Utnyttelse av koordineringsmuligheter 0/+ +/++ 

Optimal portefølje ++/+++ +++/++++ 

Forutsigbarhet 0 +++/++++ 
Bedre planprosesser 0/+ ++ 

Feilinvesteringer 0 - 

Fram mot 2040 har vi beregnet at kommunen står 

overfor en samlet investeringsutgift på 382 milliar-

der 2017-kroner, hvorav om lag 165 milliarder om-

fatter investeringer i ny infrastruktur. Det svarer til 

en årlig utgift til nyinvesteringer på nær 7,2 milliar-

der kroner. Det skal dermed svært små effektivise-

ringsgevinster av bedre koordinering og en nær-

mere optimal investeringsportefølje til for å «hente 

inn» kostnaden ved en å utvikle og rullere en infra-

strukturplan. En effektivisering på 1 prosent vil for 

eksempel gi en årlig besparelse i investeringsbud-

sjettet på 72 millioner kroner. 

I en samfunnsøkonomisk analyse er det vanlig å 

inkludere en analyse av fordelingseffekter. I dette 

tilfelle mener vi imidlertid ikke at dette er aktuelt. 

Selv om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt 

totalt sett kan det medføre at noen aktører bærer 

kostnadene mens det er andre aktører som får nyt-

ten. For en infrastrukturplan kan vi imidlertid ikke se 

at det vil være noen vesentlige fordelingseffekter. 

Både nytten og kostnaden av planen vil være nokså 

likt fordelt på berørte aktører. 

En viktig grunn til at vi har behandlet nytten som 

ikke-prissatte effekter er at de er genuint usikre, og 

det har dermed ikke noen hensikt å drøfte usikker-

heten videre. Det er selvsagt en viss usikkerhet 

knyttet til kostnadene for å etablere og vedlikeholde 

planen, men også om de skulle være dobbelt så 

høye som vi har beregnet vil det ikke endre på kon-

klusjonen om at en infrastrukturplan, og spesielt i al-

ternativ 2, vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. 

7.2 Anbefaling 

Basert på den samfunnsøkonomiske analysen an-

befaler vi at Oslo kommune implementerer en infra-

strukturplan ifølge alternativ 2, dvs. at planen blir en 

del av kommuneplanen. 

At infrastrukturplanen inngår som en del av kommu-

neplanen betyr at den vil bli et offentlig dokument 

som kommuniseres eksternt, og som dermed kan 

være med på å påvirke hvordan både innbyggere, 

utbyggingsselskaper og lignende innretter seg. Pla-

nen vil få en politisk forankring og legitimitet både i 
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kommunen selv og overfor statlige og regionale fag-

myndigheter og nabokommuner. Infrastrukturpla-

nen vil f.eks. inngå i planprogrammet som utarbei-

des i forkant av selve planarbeidet, og slik sett være 

forankret i planprosessen helt fra start. 

Mens kommuneplanen sammenfatter hvilke mål 

som settes for utviklingen av kommunen, skal infra-

strukturplanen tydeliggjøre hvilke behov som vil 

oppstå og hvilke infrastrukturinvesteringer som må 

til for å nå kommuneplanens mål. Infrastrukturpla-

nen, slik som handlingsdelen, skal angi hvordan 

samfunnsdelen skal følges opp, men ha en like lang 

tidshorisont som kommuneplanen. 

Vi legger til grunn at infrastrukturplanen oppdateres 

og rulleres i takt med kommuneplanen, som del av 

fireårshjulet. Videre legger vi til grunn at infrastruk-

turplanen kobles opp mot budsjettprosessenes tids-

horisont på kort sikt og langsiktige framskrivinger av 

kostnader for å dekke infrastrukturbehovet på lang 

sikt. I tillegg bør arbeidet med infrastrukturplanen 

kobles opp mot behovskartleggingsprosesser hos 

de ulike kommunale virksomhetene og vedtak for 

delområder, som for eksempel VPOR og VPKL. Im-

plementeringen av en infrastrukturplan vil også bi-

dra til å bedre koblingen mellom kommuneplanens 

samfunnsdel og økonomiplanen.  

Planens geografiske avgrensing vil være kommu-

nen, og planen vil inneholde vurderinger av framti-

dig behov innen alle former for infrastrukturutvikling 

hvor kommunen er beslutningstaker.  

Infrastrukturplanen skal baseres på prognoser for 

framtidige investeringsbehov, gitt visjonene i kom-

muneplanens samfunnsdel, demografisk utvikling, 

historisk utvikling, framtidige inntekter og utvikling i 

finansutgiftene.  

Den historiske utviklingen og prognoser for befolk-

ningsutviklingen vil danne et utgangspunkt for in-

vesteringsbehovet. Imidlertid må verktøyet som be-

regner infrastrukturbehovet inneholde en rekke 

ulike funksjoner som kan justere framskrivingene i 

henhold til kommuneplanens samfunnsdel, og der-

med gjeldende politikk.  
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Intervjuer: 

▪ Eiendoms- og byutviklingsetaten 

▪ Byrådsavdeling for finans 

▪ Plan- og bygningsetaten 

▪ Vann- og avløpsetaten 

▪ Bymiljøetaten 

▪ Renovasjonsetaten 

▪ Energigjenvinningsetaten 

▪ Akershus fylkeskommune 

▪ Bærum kommune 

▪ Kommuneplanavdelingen, Stavanger kom-

mune 

▪ Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eien-

dom, Bergen kommune 

▪ Prosjektleder for Regional plan for Kristian-

sandregionen 

▪ Ruter 

▪ Jernbanedirektoratet 

▪ Veidirektoratet 

▪ Statistisk sentralbyrå 

▪ Arup 

▪ Greater London Authority 

Diskusjonsmøter: 

▪ Eiendoms- og byutviklingsetaten 

▪ Vann- og avløpsetaten 

▪ Utdanningsetaten og Byrådsavdeling for opp-

vekst og kunnskap 

▪ Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tje-

nester 

▪ Bymiljøetaten 

▪ Oslo Sporveier AS 

▪ Eierskapsenheten, Trondheim kommune 

Referansegruppemøte (arealbehov) med repre-
sentanter fra: 

▪ Eiendoms- og byutviklingsetaten 

▪ Byrådsavdeling for byutvikling 

▪ Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet 

▪ Byrådsavdeling for næring og eierskap 

▪ Utdanningsetaten 

▪ Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

▪ Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tje-

nester 

▪ Byrådsavdeling for finans 

▪ Plan- og bygningsetaten 

Arbeidsverksted med representanter fra: 

▪ Eiendoms- og byutviklingsetaten 

▪ Trondheim kommune 

▪ Byrådsavdeling for finans 

▪ Utdanningsetaten 

▪ Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

▪ Byrådsavdeling for byutvikling 

▪ Bymiljøetaten 

▪ Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

▪ Vann- og avløpsetaten 

 

Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag for analysen 
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