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Både normative fordelingshensyn og hensynet til et effektivt skattesystem kan tale for at verdiøk-

ning i eiendomsmarkedet som følge av offentlige investeringer og reguleringsvedtak bør føres 

tilbake til samfunnet. Det kan derfor være behov for instrumenter som bidrar til nettopp dette. 

Behovet for slike instrumenter er imidlertid mye større dersom det i tillegg er slik at den relevante 

myndighet ikke er i stand til, eller ikke har anledning til, å investere i henhold til samfunnets behov 

for offentlig infrastruktur. 

For eksempel kan det tenkes at kommunene står overfor likviditetsbeskrankninger som gjør at de 

ikke har anledning til å investere like mye i kommunal infrastruktur som ville ha vært optimalt i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette kan for eksempel skyldes øvre begrensninger for kommu-

nens gjeldsgrad. 

Bakgrunnen for problemstillingen i dette prosjektet er nettopp at Oslo kommune venter kraftig 

befolkningsvekst i de kommende tiår, noe som vil utløse et stort behov for investeringer i kommu-

nal infrastruktur. Usikkerhet knyttet til om kommunen vil være i stand til å finansiere disse inves-

teringene gjør at man ønsker å utrede muligheter for å på den ene siden redusere investerings-

kostnadene gjennom mer langsiktig og samordnet planlegging, og på den andre siden øke kom-

munens inntekter gjennom økt bruk av grunneierfinansiert infrastrukturutvikling. 

Den potensielle problemstillingen Oslo kommune står overfor er egentlig et spørsmål om hvordan 

behovet for investeringer i kommunal infrastruktur påvirkes av befolkningsvekst og politiske sats-

ninger, og i hvilken grad kommunene i tilstrekkelig grad blir kompensert for eventuelle belast-

ninger gjennom inntektssystemet til kommunene.  

Dette notatet utgjør delutredning 2.3 av Infrastrukturprosjektet Samfunnsøkonomisk analyse gjen-

nomfører på oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Notatet har til hen-

sikt å dokumentere arbeidet med å beregne investeringsbehovet i kommunen for perioden 2018-

2040. Arbeidet er gjort i en parallell prosess med et annet oppdrag SØA har hatt for EBY om å 

bistå i arbeidet med å kartlegge kommunens arealbehov. Dette arbeidet henvises til enkelte ste-

der i dokumenter som Eggen, Gran, Ibenholt, Kostøl og Røtnes (2017). 

I tillegg til å dokumentere disse beregningene, i kapittel 2, vises det kort i kapittel 3 og 4 til tidligere 

estimert modell for framskriving av investeringsbehov som en funksjon av henholdsvis befolk-

nings- og inntektsvekst. En felles egenskap ved de to framskrivingene er at de begge viderefører 

historiske trender i investeringsutgiftene. Historiske investeringsutgifter behøver imidlertid ikke 

være samsvarende med historisk investeringsbehov. Dersom man siden tidlig 2000-tall har in-

vestert mer (mindre) enn hva det faktiske behovet har tilsagt, vil man også framskrive en tilsva-

rende overinvestering (underinvestering). Arbeidet med disse modellen er dokumentert i sluttrap-

port for første fase av Infrastrukturprosjektet (Eggen, Kostøl, Røtnes, Evjenth, & Nilsen, 2017), 

og det vises til denne rapporten for mer informasjon om estimeringsresultater og tolkninger. 

  

1 Bakgrunn 
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Vi har beregnet samlet investeringsbehov 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. 

Utgangspunktet for beregningene er en tidligere utredning fra Samfunnsøkonomisk analyse som 

beregner arealbehovet for ny infrastruktur i Oslo kommune fram til 2040.1 Arealbehovet er der 

beregnet ved hjelp av sektorvise modeller, som tar utgangspunkt i framskrevet demografisk ut-

vikling i kommunen. De sektorvise modellene beregnet behovet for infrastruktur, og arealbehovet 

er deretter avledet gjennom dagens arealbruk. Følgende sektorer er inkludert i utredningen: 

▪ Utdanning 

▪ Barnehager 

▪ Eldreomsorg 

▪ Kommunale boliger 

▪ Idrett 

▪ Kultur 

▪ Parker og friområder 

▪ Renovasjon 

▪ Kollektivtrafikk (kun anlegg og oppstillingsplasser) 

Disse sektorene omfatter en stor andel av den kommunale infrastrukturen.  

I tillegg kommer vann- og avløp, vei/sykkelvei, traséer og holdeplasser til kollektivtransport, fri-

luftsliv, administrasjon og en rekke mindre sektorer, samt vedlikehold og rehabilitering av eksis-

terende kapital innen alle sektorer. For å inkludere disse i beregningene av framtidig investerings-

behov har vi supplert med innmeldte behov for sektorene som ikke avhenger direkte av den de-

mografiske utviklingen. 

For sektorene som er utredet i forbindelse med kartleggingen av arealbehov, hvor vi har beregnet 

investeringsbehovet i volum, er framtidige investeringsutgifter beregnet ved hjelp av enhetskost-

nader. 

I vann- og avløpssektoren har vi tatt utgangspunkt i vann- og avløpsetatenes egne beregninger 

av investeringsbehov fram mot 2030, og ekstrapolert disse til 2040.  

For kommunale veier og sykkelveier har vi tatt utgangspunkt i innmeldte prosjekter i Oslopakke 

3-samarbeidet fram til 2024, og videreført gjennomsnittet disse årene fram til 2040. Her har vi 

også lagt inn kostnader for å innhente vedlikeholdsetterslep, innmeldt fra Bymiljøetaten. 

                                                      

1 Eggen, Gran, Ibenholt, Kostøl og Røtnes (2017) 

2 Investeringsutgifter beregnet ved hjelp av sektormodeller 
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Innen kollektivtransporten har vi tatt utgangspunkt Oslo Sporveiers egne investeringsplaner fram 

til 2038, samt prosjekter innmeldt i Oslopakke 3. 

Innen friluftsliv har vi inkludert investeringer for å nå vedtatt mål om sammenhengende turveinett 

i Marka, som oppnås innen 2040. Vi har også inkluderte noen enkeltprosjekter som Bymiljøetaten 

har opplyst om. Til slutt har vi inkludert eliminering av vedlikeholdsetterslep på bygninger, løyper 

og skogsveier. 

Når det gjelder resterende sektorer består disse i hovedsak av kommuneadministrasjonen (for 

eksempel renovering av rådhuset). For årene 2014-2016 utgjør disse sektorene litt over 6 prosent 

av samlede investeringsutgifter i KOSTRA. Vi har pålagt at investeringsutgiftene i disse sektorene 

vil fortsette å utgjøre den samme andelen av samlede investeringsutgifter i framskrivingsperio-

den. 

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 balanseoppstilling som spesifiserer 

varige driftsmidler ekskludert tomter (som ikke avskrives) fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg 

har vi mottatt en rehabiliteringsplan for alle bygningene i Undervisningsbygg KF som erstatter de 

regnskapsmessige avskrivningene. Fra Oslo Sporveier har vi tatt utgangspunkt i selskapets egne 

beregninger av kapitalkostnader. 

2.1 Resultater 

Det samlede investeringsbehovet er beregnet til 382 milliarder 2017-kroner for perioden 2018-

2040. Av dette er 43 prosent investeringer i nye anleggsmidler, 45 prosent knyttet til vedlikehold 

og oppgraderinger av eksisterende kapitalbeholdning og 11 prosent knyttet til kjøp av nye tomte-

arealer.2 

I beregningene av behovet for investeringer i nye anleggsmidler har vi lagt til grunn mellomalter-

nativet i befolkningsframskrivingene til Oslo kommune fra oktober 2017. I tillegg til mellomalter-

nativet har vi beregnet investeringsbehovet i et lav- og et høyalternativ.3 Investeringsbehovet er 

beregnet til 331 milliarder i lavalternativet og 457 milliarder i høyalternativet.  

                                                      

2 Merk at vi har lagt til grunn at alle nye tomtearealer må erverves til markedspris. 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. Sam-
tidig har vi lagt til grunn at beslaglegning av tomtearealer i kommunens tomteportefølje må regnes som en kostnad, da tomten alternativt 
kunne vært solgt til markedspris. 
3 Lavalternativet tilsvarer LHML-alternativet i SSBs befolkningsframskrivinger fra 2016, som innebærer lav fruktbarhet, høy aldring og lav 
innvandring. Høyalternativet innebærer en befolkningsvekst tilsvarende det som skal til for å bygge ut hele kommunens boligreserve. 
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Det understrekes imidlertid at investeringsbehovet innen enkelte sektorer ikke er avledet av be-

folkningsutviklingen, og derfor er lik i alle alternativene. Dette gjelder blant annet kollektivtrans-

port, vann- og avløp og til dels kulturinvesteringer. I disse sektorene har vi tatt utgangspunkt i 

sektorenes egne behovsberegninger. 

Figur 2.1: Beregnet investeringsbehov fordelt på nye investeringer, avskrivninger og tomtekjøp 
(i mill. 2017-kr) 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 2.1 illustrerer hvordan investeringsbehovet per år i perioden 2018-2040 fordeler seg på nye 

anleggsinvesteringer, avskrivninger og tomteerverv. Det er en marginal positiv vekst i investe-

ringene samlet sett. På den ene siden er investeringene i nye anleggsmidler avtakende, noe som 

må ses i sammenheng med utsikter til avtakende befolkningsvekst. Likeledes er kostnader knyttet 

til erverv av nye arealer avtakende. På den andre siden er avskrivningene voksende, noe som 

avspeiler at kapitalbeholdningen – 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,4 og i 

gjennomsnitt utgjort 4.400 2017-kroner per innbygger årlig. I følge våre beregninger vil avskri-

vingene per innbygger øke til om lag 10.000 2017-kroner årlig i 2040, jf. Figur 2.2. Da har vi utelatt 

avskrivninger i Sporveien AS for å gjøre beregningene sammenlignbare med KOSTRA-tallene. 

                                                      

4 Nominelle avskrivninger i KOSTRA er deflatert med prisvekst på kommunale investeringer i Nasjonalregnskapet. 
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Figur 2.2: Avskrivninger og nye investeringer per innbygger (venstre akse) og nye investeringer per nye 
innbygger (høyre akse). Historisk og beregnet (i 1000 2017-kr). Treårig glidende gjennomsnitt. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Note: Figuren ekskluderer investeringer i Sporveien AS for å sikre sammenlignbarhet med KOSTRA 

I beregningen av avskrivninger har vi lagt til grunn gjennomsnittlig avskrivningsrate fra regnskapsåret 2016 

innenfor hver forvaltningsenhet (bykassen og de kommunale foretakene). For hvert år i beregningsperioden 

har vi lagt til grunn at avskrivningene motsvares av vedlikeholdsinvesteringer, slik at verdien av kapitalbe-

holdningen opprettholdes. I tillegg er alle nyinvesteringer, samt eliminering av vedlikeholdsetterslep i en-

kelte sektorer, lagt til kapitalbeholdningen som skal avskrives påfølgende år.  

Avskrivningene vokser særlig raskt for kapital forvaltet av bykassen. Her bidrar enkelte store investeringer, 

og særlig investering i ny drikkevannskilde i 2025, til å trekke opp kapitalbeholdningen. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om det er riktig å avskrive ny drikkevannskilde med en årlig avskrivningsrate på 5,4 

prosent. Likevel, selv om ser bort fra alle nyinvesteringer innen vann- og avløp, innebærer våre beregninger 

at de årlige kapitalkostnadene per innbygger vil stige til 8.000 kr i 2040. Deler av veksten i kapitalkostna-

dene kan altså forklares av store investeringer innen vann- og avløp, men langt fra alt. 

De samlede årlige investeringsutgiftene per innbygger vokser også sammenlignet med historien, fra i gjen-

nomsnitt 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 bereg-

ninger 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 underbygge at man 

historisk ikke har investert tilstrekkelig til å opprettholde verdien av kapitalbeholdningen. På den andre siden 
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vet vi at deler av investeringsbehovet ikke er modellavledet, men basert på virksomhetenes investerings-

planer. Vi kan dermed ikke utelukke at virksomheter har overvurdert investeringsbehovet. Samtidig merker 

vi oss at investeringsnivået i enkelte sektorer er avtakende i beregningsperioden, 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 investeringsbehovet. 

Stabile investeringsutgifter per innbygger på den ene siden, og tiltakende kapitalkostnader per innbygger 

på den andre, innebærer at investeringene per innbygger i nye anleggsmidler må være avtakende i bereg-

ningsperioden. Ser vi bort fra investeringene i 2018 og 2019, samt investeringen i ny drikkevannskilde i 

2025, er derimot utgiftene til nye investeringer per nye innbygger svakt voksende gjennom beregningspe-

rioden. 

I Figur 2.3 har vi illustrert fordelingen av nye anleggsmidler på ulike sektorer. Her har vi inkludert investe-

ringer i Sporveien AS i sektoren for samferdsel – som av den grunn utgjør den største investeringsposten. 

Vann, avløp og renovasjon utgjør den nest største investeringsposten i perioden, godt hjulpet av investering 

i ny drikkevannskilde til om lag 13 milliarder kroner i 2025. Deretter kommer nye investeringer innen eldre-

omsorg, etterfulgt av investeringer i kommunale boliger. De ulike sektorene omtales nærmere i påfølgende 

underkapitler. 

Figur 2.3: Beregnet behov for investeringer i nye anleggsmidler fordelt på sektorer

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Samferdsel Vann, avløp og renovasjon Eldreomsorg Kommunale boliger
Annet Utdanning Park og friluft Kultur
Barnehage Idrett



 

 

10 INVESTERINGSBEHOVET I OSLO FRAM MOT 2040 | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

2.1.1 Samferdsel 

Nye samferdselsinvesteringene er beregnet å utgjøre i underkant av 60 milliarder 2017-kroner fram til 2040. 

Investeringene består av følgende komponenter: 

• Innmeldt oppgraderingsbehov av trikkeinfrastrukturen og oppgradering og modernisering av T-bane-

nettet fra Sporveien AS. 

• Fornebubanen, ny sentrumstunnel og nytt signal- og sikringsanlegg. 

• Nye t-banevogner og trikker. 

• Eliminering av vedlikeholdsetterslep på kapitalen forvaltet av Sporveien AS. 

• Beregnet behov for investeringer i baseanlegg til buss, trikk og t-bane. 

• Innmeldte prosjekter innen kollektiv, vei og sykkel fra Bymiljøavtalen. 

• Eliminering av vedlikeholdsetterslep på vei og gatebelysning. 

Tall fra ulike kilder er alle indeksregulert til 2017-priser. 

Det meste av samferdselsinvesteringene omfatter kollektivtransport, og særlig investeringer i t-banen. Forne-

bubanen og ny sentrumstunnel er beregnet til å koste henholdsvis 13 og 17 milliarder kroner,5 men estimatene 

er svært usikre. I tillegg kommer kostnader til nye t-banevogner. For Fornebubanen har vi kun inkludert 60 

prosent av kostandene, både til utbygging og vognsett, tilsvarende Oslo kommunes eierandel i Ruter. I mot-

setning til andre kapitalforvaltningsenheter, hvor vi stort sett har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig avskriv-

ningsrate på kapital, har vi for Sporveien lagt til grunn innrapportert oppgraderingsbehov og eliminering av 

tidligere vedlikeholdsetterslep i kapitalkostnadene. 

Figur 2.4 viser utviklingen i beregnede nye investeringer og vedlikehold av eksisterende kapital. Fra og med 

2031 faller nyinvesteringene markant. Dette skyldes at vi har antatt at utbyggingen av ny sentrumstunnel full-

føres i 2030. Samtidig tiltar vedlikeholdskostnadene betydelig, som følge av at man da starter arbeidet med å 

eliminere vedlikeholdsetterslepet. Denne periodiseringen skyldes ikke annet enn at vi har valgt å utsette dette 

arbeidet til de kjente store investeringsprosjektene er fullført.  

                                                      

5 Indeksjusterte tall med utgangspunkt i estimater oppgitt i handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2018-2021. 
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Figur 2.4: Kapitalkostnader og investeringer i nye anleggsmidler i Sporveien AS (i 1000 kr, faste priser) 

 
Kilde: Sporveien AS og SØA 

Man bør være varsom med å tillegge fordelingen av kostnader på vedlikehold og nye investeringer for stor 

vekt. Sporveiens innrapporteringer til Oslopakke 3 om oppgradering av t-bane- og trikkeinfrastrukturen inne-

holder trolig mer enn bare rent vedlikehold, som utvidelse av kapasitet og modernisering. Sporveien sammen-

stiller riktignok også disse investeringer opp mot beregnede kapitalkostnader, noe som støtter opp under vår 

utgiftsfordeling.  

2.1.2 Vann, avløp og renovasjon 

For å beregne investeringsbehovet i vann- og avløpssektoren har vi tatt utgangspunkt i vann- og avløpsetate-

nes egne beregninger av investeringsbehov fram mot 2030, og ekstrapolert disse til 2040. 

Når det gjelder behovet for nye infrastrukturinvesteringer innen renovasjon så har vi laget prognoser basert på 

historiske behov for investeringer per innbygger og anslag gitt i dialog med Renovasjonsetaten.  

Vann, avløp og renovasjon utgjør den nest største investeringsposten i perioden, godt hjulpet av investering i 

ny drikkevannskilde til om lag 13 milliarder kroner i 2025. 
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Figur 2.5 Nye investeringer i vannforsyning, avløp og vannmiljø og renovasjon (i 1000 kr). 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

2.1.3 Barnehager og eldreomsorg 

Investeringsbehovet i barnehage og eldreomsorg er beregnet til 34,3 milliarder 2017-kroner. Om lag 4 mil-

liarder kroner knytter seg til investeringer i nye barnehager, mens 17 milliarder kroner knytter seg til inves-
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arder kroner per år. Investeringsutgiftene til både barnehage og eldreomsorg vil øke gjennom perioden. 

Spesielt gjelder dette investeringer i sykehjem og omsorg+, hvor investeringsutgiftene øker mye i årene 

2023-2026. Den årlige utviklingen i illustrert i Figur 2.6. 
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Figur 2.6: Nye investeringer i barnehager og eldreomsorg, og avskrivninger i Omsorgsbygg KF (i 1000 kr). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Investeringsbehovet inkluderer behov for barnehager og eldreomsorg (sykehjem, omsorg+ og omsorgsbo-

liger kognitiv). Behovet for investeringsvolumet innenfor de to kategoriene er modellberegnet og betinger 

på forutsetninger om den framtidige demografiske utviklingen. For barnehager er volumbehovet, altså antall 

barnehager/barnehageplasser, er deretter koblet til normkrav for innendørs- og utendørsareal per barn og 

skalert med en gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad.6 

For barnehager har vi lagt til grunn «Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap» sine forutsetninger om 

utviklingen i dekningsgrad for barn i barnehagealder. Dekningsgraden varierer mellom ulike aldersgrupper 

og mellom bydelene.  

Vi har videre lagt til grunn arealbehov for innendørsareal og uteareal per barn basert på nasjonal veileder 

fra Kunnskapsdepartementet. Dette innebærer krav om innendørsareal per storbarnsekvivalent på 4 kvad-

ratmeter.7 For uteareal8 har vi lagt til grunn 19 kvadratmeter per barn i middelalternativet. Til slutt er areal-

behovet skalert med en gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad. Enhetskostnaden er basert på forutsetninger 

fra «Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap». 

                                                      

6 I arealbehovsberegningene SØA har gjennomført for Oslo kommune er arealbehovet for ulike skoletyper beregnet for fem alternative arealnormer. 
Mellomalternativet, som ligger til grunn for beregningene i dette notatet, innebærer et utendørsarealkrav på om lag 14, 4, 15 og 4 kvadratmeter per elev 
i henholdsvis grunnskolen, videregåendeskolen, voksenopplæringen og for spesialskoler. 
7 Nettoareal på 4 kvadratmeter for barn fra 3-5 år og 5,3 kvadratmeter for barn fra 1-2 år. 
8 I tillegg kommer areal til parkering, hente- og bringesone, avfallshåndtering osv. Her har vi lagt til grunn 11,1 kvadratmeter per barn. Dette er basert 
på arealkrav for en 4-avdelings barnehage.  
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For eldreomsorg har vi beregnet arealbehovet for denne type infrastruktur basert på forutsetninger om 

behovet for heldøgnstilbud og hjemmetjenester innenfor ulike aldersgrupper (dekningsgrad), og ulike for-

utsetninger om fordeling mellom ulike typer heldøgnstilbud (sykehjem, Omsorg+ og andre omsorgsboliger). 

Til slutt er arealbehovet skalert med en gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad. Enhetskostnaden er basert 

på erfaringstall fra et utvalg skoleprosjekter i Oslo de siste årene, oversendt fra «Byrådsavdelingen for 

eldre, helse og sosiale tjenester». 

2.1.4 Kommunale boliger 

Investeringsbehovet i barnehage og eldreomsorg er beregnet til 19,8 milliarder 2017-kroner. Drøyt 10 mil-

liarder kroner knytter seg til investeringer i nye kommunale boliger, mens om lag 9,5 milliarder kroner knytter 

seg til rehabilitering av bygningsmassen gjennom Boligbygg KF. Nyinvesteringer og rehabilitering utgjør i 

gjennomsnitt 860 millioner kroner per år. Den årlige utviklingen i illustrert i Figur 2.7. 

De kommunalt disponerte boligene kan grovt deles inn i to; kommunale boliger som kan kjøpes i bruktbo-

ligmarkedet eller fra nyboligprosjekter, og kommunale omsorgsboliger som er samlokaliserte. 

Den første typen innebærer kjøp av bolig, men har ikke arealbehov for tomt knyttet til seg. Den andre typen 

innebærer behov for tomtearealer. I framskrivingen har vi lagt til grunn at 80 prosent av de kommunale 

boligene kan kjøpes på bruktboligmarkedet eller fra nyboligprosjekter, mens 20 prosent av boligene er 

samlokaliserte omsorgsboliger. Dette er basert på innspill fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale 

tjenester. 

I hovedalternativet har vi framskrevet behovet under en forutsetning om samme dekningsgrad som i dag, 

det vil si 18,8 kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger i 2040. For kommunale boliger som kjøpes 

på bruktboligmarkedet eller fra nyboligprosjekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittlig størrelse på 55 

kvadratmeter. For omsorgsboliger som er samlokalisert har vi lagt til grunn et behov for tomtearealer per 

plass på 160 kvadratmeter. Dette framkommer av en forutsetning om at et gjennomsnittlig prosjekt på 20 

boliger vil kreve et arealbehov for brutto bygningsmasse på 1500-1600 kvadratmeter (BTA). Videre har vi 

lagt til grunn en forutsetning om at byggene i gjennomsnitt er på 2. etasjer og en utnyttelsesgrad på 25 

prosent av tomtearealet. 
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Figur 2.7: Kapitalkostnader i Boligbygg KF og investeringer i nye kommunale boliger (i 1000 kr). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

2.1.5 Utdanning 

Investeringsbehovet i utdanningssektoren er beregnet til 32,5 milliarder 2017-kroner. Nær 9 milliarder knyt-

ter seg til investeringer i nye skoler, mens 23,5 milliarder omfatter vedlikehold av dagens skoler. Nyinves-

teringer og rehabilitering utgjør i gjennomsnitt 1,4 milliarder kroner per år. Den årlige utviklingen i illustrert 

i Figur 2.8. 

Investeringsbehovet inkluderer behov i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og spe-

sialundervisning. Behovet for investeringsvolumet innenfor hver av skoletypene er modellberegnet og be-

tinger på forutsetninger om den framtidige demografiske utviklingen. Det beregnede volumbehovet, altså 

antall skoler/skoleplasser, er deretter koblet til normkrav for innendørs- og utendørsareal per elev og til slutt 

skalert med en gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad.9 Enhetskostnaden er basert på erfaringstall fra et 

utvalg skoleprosjekter i Oslo de siste årene, oversendt fra Utdanningsetaten. 

Videre har vi lagt til grunn oversendt vedlikeholdsplan fra Undervisningsbygg KF for å gi uttrykk for kostna-

den av å vedlikeholde eksisterende kapitalbeholdning. Planen beregner forventede rehabiliteringskostna-

der basert på estimert gjenvære levetid på hver enkelt skolebygning. De beregnede rehabiliteringskostna-

dene overstiger hva kapitalkostnadene ville ha blitt beregnet til med utgangspunkt i avskrivninger i regn-

skapet. Dette kan tolkes som at det er et vedlikeholdsetterslep også i utdanningssektoren. 

                                                      

9 I arealbehovsberegningene SØA har gjennomført for Oslo kommune er arealbehovet for ulike skoletyper beregnet for fem alternative arealnormer. 
Mellomalternativet, som ligger til grunn for beregningene i dette notatet, innebærer et utendørsarealkrav på om lag 14, 4, 15 og 4 kvadratmeter per elev 
i henholdsvis grunnskolen, videregåendeskolen, voksenopplæringen og for spesialskoler. 
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Figur 2.8: Investeringer i nye og rehabilitering av eldre skoler (i 1000 kr). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

 

2.1.6 Park og friluft 

Investeringer i parker og friluftsliv omfatter først og fremst beregnet arealbehov for parker og friområder, 

skalert med en sjablongkostnad på 5.000 kroner per kvadratmeter. Gjennomgang av erfaringstall viser at 

investeringsutgiftene i parker er svært varierende, men en kvadratmeterpris på 5.000 kroner ligger i mel-

lomsjiktet blant parkinvesteringene vi har undersøkt. Vi har også fått tilbakemeldinger fra Bymiljøetaten om 

at dette synes å være en fornuftig pris å legge til grunn. 

I tillegg til investeringer i parker og friområder har vi lagt inn investeringer i turveier i Marka, og ulike mindre 

investeringsutgifter innmeldt av Bymiljøetaten. Vi har også lagt til grunn at vedlikeholdsetterslep i parker, 

løyper, skogsveier og tilhørende eiendommer elimineres i løpet av perioden. 

Totalt utgjør de nye investeringene innen park og friluft 6,3 milliarder 2017-kroner fram til 2040. I tillegg 

kommer kostnaden av å opprettholde verdien av eksisterende tilbud. 

2.1.7 Kultur og idrett 

Kulturinvesteringene er basert på innmeldt arealbehov i Oslo kommunes arealbehovskartlegging fram til 

2027, og deretter beregninger som forutsetter at tjenestetilbudet opprettholdes på nivå med 2027 fram til 
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2040. Innmeldt behov omfatter bibliotekfilialer, produksjons- og øvingslokaler, kulturstasjoner og lokale kul-

turhus. I tillegg kommer investering i nytt byarkiv.10 

Samlet for perioden 2018-2040 utgjør nye investeringer i kultursektoren i underkant av 6 milliarder 2017-

kroner. 

De nye investeringene i idrettsflater utgjør totalt 3,1 milliarder 2017-kroner fram mot 2040. Beregningene 

forutsetter at dagens dekningsgrad blant barn og unge opprettholdes, innen hver av de ulike idrettsflatene. 

Med tanke på at dekningsgraden for idrettsanlegg er blant den laveste i landet, kan man innvende at det vi 

har beregnet kun innebærer en framskrivning av en historisk underdekning. 

Avskrivningene i Kultur- og idrettsbygg KF er beregnet til totalt 6,9 milliarder 2017-kroner fram mot 2040. 

De samlede investeringsutgiftene i kultur og idrett blir med det i underkant av 16 milliarder kroner. Det må 

her presiseres at mange mye av eksisterende kapital i kultursektoren forvaltes av andre enn Kultur- og 

idrettsbygg KF, blant annet Kulturetaten og de ulike bydelen, og inngår dermed i Bykassen. Det innebærer 

at avskrivningene av eksisterende kultur- og idrettstilbud i realiteten vil være høyere enn hva vi har beregnet 

her. Dette påvirker ikke de aggregerte beregningene, men at fordelingen på ulike sektorer er helt nøyaktig.11 

Vi har lagt til grunn at Kultur- og idrettsbygg KF vil forvalte alle nye investeringer i både kultur- og idretts-

sektoren. 

Figur 2.9: Nye investeringer i idrettsflater og kultur, og avskrivninger i Kultur- og idrettsbygg KF (i 1000 
kr.). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

                                                      

10 Investeringene i nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum er ikke inkludert i beregningene, da prosjektene allerede er godt igangsatt og en vesentlig 
andel av utgiftene allerede har påløpt. Investeringene er imidlertid lagt inn i kapitalbeholdningen til Kultur- og idrettsbygg KF fra 2018. 
11 Siden vi legger til grunn gjennomsnittlig avskrivningssats fra årsregnskapene i 2016, kan dette medføre at vi legger til grunn feil avskrivningssats for 
nye kulturinvesteringer. Denne feilen antas imidlertid å være av underordnet betydning. 
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2.1.8 Andre investeringsutgifter 

Ved hjelp av modellberegninger og innmeldte investeringsplaner har vi beregnet investeringsbehovet i de 

største sektorene i kommunen, i henhold til funksjonsfordelingen i KOSTRA. I tillegg til disse investerer 

Oslo kommune i en rekke tjenester som hver for seg utgjør en liten andel av de samlede investeringsutgif-

tene. Størst av disse er kommuneadministrasjonen, og deretter næringsinvesteringer. I tillegg kommer in-

vesteringer i kirke, brann- og ulykkesvern, sosialtjenesten, tannhelsetjenesten, barnevern og tjenester uten-

for kommunalt ansvarsområde. For årene 2014-2016 utgjorde investeringene i disse sektorene i gjennom-

snitt 6 prosent samlet av de totale investeringsutgiftene. Vi har lagt til grunn at investeringsutgiftene i disse 

sektorene vil utgjøre 6 prosent av samlede investeringer også i framtiden, og oppjustert beregningene der-

etter.  
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Et alternativ til beregningsmodellen presentert i forrige delkapittel, er å framskrive de totale investeringsut-

giftene. Vi har estimert en modell med data fra alle landets kommuner for tidsperioden 2003-2015. Modellen 

er estimert på vekstform, men der investeringene på lang sikt trekkes mot en «likevekt» implisert av inn-

byggertallet. Innbyggertallet følger av befolkningsframskrivingene til Oslo kommune fra oktober 2017.  

Modellen tillater noe heterogenitet på tvers av kommuner gjennom å inkludere faste kommunespesifikke 

effekter. Datasamplet er videre delt i tre grupper, basert på SSBs gruppering av kommunene i Norge 

(Langørgen, Løkken, & Aaberge, 2015). Modellen er dokumentert og ytterligere beskrevet i den første fasen 

av dette prosjektet (Eggen, Kostøl, Røtnes, Evjenth, & Nilsen, 2017). 

Framskrivingene antyder et investeringsbehov i Oslo kommune for perioden 2018-2040 tilsvarende 330 

milliarder 2017-kroner. Det innebærer at de framskrevne investeringsutgiftene er i nokså godt samsvar med 

beregnet investeringsbehov, men noe høyere. De beregnede investeringsutgiftene i forrige kapittel inklu-

derer nemlig investeringer i Sporveien AS, som ikke inngår i KOSTRA-regnskapet. Når vi trekker disse 

investeringene fra resultatene i forrige kapittel, står vi igjen med et investeringsbehov på 315 milliarder 

2017-kroner – altså 15 milliarder lavere enn hva framskrivingen av investeringsutgifter som funksjon av 

befolkningsveksten viser. Vi vurderer denne forskjellen å være innenfor usikkerhetsintervallene. 

 

3 Investeringsutgifter som funksjon av befolkningsveksten 
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Utviklingen i faktiske investeringer, til forskjell fra investeringsbehovet, må stå i et visst forhold til kommu-

nens inntekter. Menon har på oppdrag for Kommunalbanken AS utarbeidet framskrivinger av de samlede 

kommunale investeringene i Norge (Menon, 2016). I denne rapporten framskrives investeringene ved hjelp 

av en estimert modell som forklarer investeringsbanen primært som en funksjon av utviklingen i kommunale 

inntekter. Det er imidlertid viktig å forstå at denne modellen gir prognoser for de kommunale investeringene, 

og prognosene pålegger en restriksjon om at investeringene skal stå i et visst forhold til kommunens inn-

tekter. Disse prognosene viser med andre ord en sannsynlig utvikling for kommunens investeringer innenfor 

kommunens mulighetsrom. Det er med andre ord ikke snakk om framskrivinger av investeringsbehovet, 

men selve investeringene. 

Vi har også estimert en modell som forklarer kommunale investeringer ved hjelp av kommunale inntekter.12 

De kommunale inntektene består primært av skatteinntekter, offentlige overføringer og kommunale geby-

rer. I framskrivingene har vi lagt til grunn at de offentlige overføringene og gebyrene vil utvikle seg propor-

sjonalt med skatteinntektene, og således framskrevet kommunale inntekter ved hjelp av prognoser for vekst 

i husholdningens samlede realinntekter.  

De samlede realinntektene hos husholdningene består av to komponenter: gjennomsnittlig realinntekt per 

innbygger og antall innbyggere. Vi har lagt til grunn at gjennomsnittlig realinntekt per utbygger vil utvikle 

seg i tråd med prognosene i Perspektivmeldingen (Finansdepartementet, 2017), det vil si med 0,9 prosent 

årlig. For befolkningsutviklingen har vi lagt til grunn prognoser fra Oslo kommune. 

Modellen som tar utgangspunkt i kommunens driftsinntekter framskriver investeringsutgiftene for perioden 

2018-2040 til 268 milliarder 2017-kroner. Det er 62 milliarder mindre enn framskrivingene av investerings-

utgifter som en funksjon av befolkningsvekst, og 47 milliarder mindre enn det beregnede investeringsbe-

hovet. 

At framskrivingen som er betinget av inntektsutviklingen er lavere enn beregningene av investeringsbehov 

og framskrivingen som kun er betinget av befolkningsvekst, kan være en indikasjon på at finansieringen av 

framtidige infrastrukturinvesteringer kan bli en utfordring for kommunen. 

Hvordan kan det ha seg at de to modellene, som er estimert over samme datasett og således skal forklare 

den samme investeringstakten for perioden 2003-2015, skisserer to ulike utviklingsbaner for realinveste-

ringene? Mye av forklaringen ligger i hvordan realinntektene antas å utvikle seg i framskrivingsperioden 

sammenlignet med estimeringsperioden. I perioden 2003-2015 vokste kommunens samlede realinntekter 

med om lag 3,7 prosent årlig. Det svarer til en realinntektsvekst per innbygger på 1,8 prosent. I framskri-

vingsperioden har vi derimot lagt til grunn en realinntektsvekst på 0,9 prosent, som i Perspektivmeldingen. 

Når realinntektsveksten per nye innbygger blir lavere, er det en naturlig konsekvens at også realinveste-

                                                      

12 Jf. Eggen mfl. (2017). 

4 Investeringsutgifter framskrevet som funksjon av inntektsveksten 
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ringene per innbygger må reduseres dersom investeringene skal tas innenfor budsjettrammen. Hele for-

skjellen mellom de to investeringsframskrivingene kan forklares med lavere realinntektsvekst per innbyg-

ger. 

Det er viktig å presisere at begge modellene framskriver realinvesteringer, altså investeringsvolum i faste 

priser, og ikke de løpende investeringskostnadene. Dersom prisveksten på kommunale investeringer avvi-

ker fra den generelle prisveksten, vil dette påvirke resultatet. I perioden 2003-2015 vokste prisene på kom-

munale investeringer med 60 prosent, mens konsumprisindeksen steg med 24 prosent over samme peri-

ode. Prisveksten på kommunale investeringer var altså mer enn det dobbelte av den generelle prisveksten 

i landet. Dette må ses i sammenheng med at kommunale investeringer ofte innebærer bruk av arbeidskraft 

– og ofte norsk arbeidskraft, mens det generelle prisnivået i landet over perioden har vært holdt nede av 

lav prisvekst på importerte varer. Dersom denne utviklingen vedvarer, vil det kunne forsterke utfordringene 

med å finansiere investeringer i infrastruktur.13  

                                                      

13 Nå vil det kanskje være urealistisk å legge til grunn at denne utviklingen vil vedvare gjennom framskrivingsperioden. Da kan det være riktigere å legge 
til grunn at prisveksten på kommunale investeringer følger inntektsveksten snarere enn konsumprisveksten. Differansen mellom prisveksten på kommu-
nale investeringer og konsumprisene vil da svare til realinntektsveksten, som er antatt lik 0,9 prosent per år i framskrivingene. 
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