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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 med sterkest vekst.  

Oslo spiller i dag en unik rolle i Norge, både som 

administrativ hovedstad og som senter for store de-

ler av all kunnskapsintensiv næringsvirksomhet i 

landet. Dette har gitt Oslo et særegent og robust ar-

beidsmarked som er i stadig vekst som følge av ur-

banisering og agglomerasjon. Med dette følger også 

en stor handelsnæring. Befolkningsveksten i Oslo, 

men også i omkringliggende kommuner i Akershus, 

må ses på som et resultat av Oslos rolle som senter 

for Norges største arbeidsmarked. 

Nettopp som følge av denne rollen er det naturlig å 

legge til grunn at Oslo vil fortsette å vokse også i 

framtiden. Vi trenger imidlertid ikke gå lenger tilbake 

enn til midten av 80-tallet for å se at hovedstadrollen 

ikke er noen garantist for vekst. Da hadde befolk-

ningsveksten vært avtakende sammenhengene i 14 

år. 

De nyeste befolkningsframskrivingene til SSB viser 

imidlertid til en beregnet vekst på opptil 30 prosent 

mellom 2016 og 2040 (hovedalternativet). Dette vil 

tilsvare at befolkningen øker med nesten 200 000, 

fra om lag 660 000 til om lag 855 000. 

Det er riktignok heftet stor usikkerhet ved framskri-

vingene. For å planlegge framtidens infrastruktur er 

det derfor viktig at beslutningstakere har forståelse 

for hvilke usikkerheter som ligger bak befolknings-

framskrivingene. Dette for at planene skal være 

mest mulig robuste for ulike scenarioer. De funda-

mentale forholdene som er bestemmende for be-

folkningsutviklingen knytter seg til fruktbarhet, ald-

ring, innenlandsk flytting og innvandring. 

SSBs befolkningsframskrivinger produseres annet 

hvert år, og publiseres som et sett av alternative 

framskrivingsbaner. De ulike banene betinger på en 

bestemt realisering av hver av de fire fundamentale 

forholdene som er bestemmende for befolkningsut-

viklingen. Fjorårets overraskende svake innvand-

ring til Norge belyser usikkerheten i disse framskri-

vingene på en god måte. Nå, bare ett år etter pro-

duksjonen av de nyeste befolkningsframskriving-

ene, er det ikke lenger mellomalternativet, men al-

ternativet med lav innvandring som virker mest rea-

listisk. 

Framskrivingene til SSB for landet som helhet base-

rer seg på en empirisk modell som blant annet tar 

hensyn til den økonomiske utviklingen i Norge og 

våre naboland, inklusive viktige utvandringsland til 

Norge. De kommune- og bydelsvise framskriving-

ene er derimot ikke modellbaserte, med bestemmes 

ved hjelp av tekniske fordelingsnøkler basert på his-

toriske trender.  

Ulempen med å benytte disse framskrivingene på 

disaggregert nivå er dermed at viktige forklaringsva-

riabler som kan være av avgjørende betydning for 

utviklingen ikke tas hensyn til. En viktig fordel er 

imidlertid at framskrivingene på tvers av regioner er 

konsistente og lar seg aggregere til nasjonalt nivå. 

På den måten unngår man at hver enkelt kommune 

danner seg forventninger om framtidig befolknings-

utvikling lokalt, uten å ta hensyn til forventningene 

som nabokommunene legger til grunn om utvik-

lingen der. 

Selv om Oslo kommune lager egne befolknings-

framskrivinger som tar hensyn til en rekke forhold 

som isolert sett er viktige for den framtidige utvik-

lingen, legger vi derfor til grunn SSBs framskrivinger 

for antall innbyggere totalt i Oslo kommune i vår re-

feransebane for befolkningsutviklingen. Som følge 

av siste tids utvikling i innvandringen til Norge og 

Oslo, har vi – etter anbefaling fra SSB – valgt å 
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legge til grunn alternativet som innebærer lav inn-

vandring (MMML). Denne banen vil brukes i det vi-

dere arbeidet med investeringsberegninger i Infra-

strukturprosjektet, samt i arbeidet med kommunens 

eiendomsstrategi. 

Den bydelsvise fordelingen av befolkningsutvik-

lingen implisert av SSBs framskrivinger er imidlertid 

ikke konsistent med kommunens oversikt over til-

gjengelige arealer for framtidig boligutvikling. Selv 

om befolkningsutviklingen på kort sikt er behovs-

styrt, må det på lang sikt være en viss balanse mel-

lom tilbud av og etterspørsel etter boliger. Av den 

grunn har vi valgt å bruke den relative bydelsforde-

lingen som ligger til grunn i kommunens egne fram-

skrivinger i vår referansebane. 

Det er viktig å være klar over at utviklingen i de for-

holdene som er bestemmende for befolkningsutvik-

lingen til dels lar seg påvirke av politikken som føres

 i kommunen. Kommunens ønske om framtidig 

vekst, og derigjennom valg av strategi for å oppnå 

ønsket vekst, vil være av stor betydning for utvik-

lingen.  

På den ene siden kan kommunen velge å tilrette-

legge for økt boligbygging for å tiltrekke seg flere 

innbyggere, eller redusert boligbygging for å be-

grense veksten. På den andre siden vil boligenes 

geografiske beliggenhet være av betydning for 

hvilke boliger som kan bygges og hvilke hushold-

ninger som kan flytte inn i dem. Valget om fortetting 

i sentrumsnære bydeler eller knutepunktsutvikling i 

periferien vil derfor være avgjørende for den demo-

grafiske utviklingen. 
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Planlegging av god infrastruktur er en kjerneoppgave 

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 med 

sterkest vekst. Befolkningsframskrivingene til SSB vi-

ser til en beregnet vekst på opptil 30 prosent mellom 

2016 og 2040 (hovedalternativet). Dette vil tilsvare at 

befolkningen øker med nesten 200 000, fra om lag 660 

000 til om lag 855 000. 

Når befolkningsøkningen blir stor vil det oppstå flaske-

halser i eksisterende infrastruktur som kan kreve både 

kapasitetsutvidelser og utskifting av eksisterende sys-

temer. For Oslo kommune er den demografiske utvik-

lingen en stor utfordring. Kapasitets- og arealbehovet 

for kommunale tjenester som skoler, barnehager og 

sykehjem er direkte koblet til befolkningsgrunnlaget. 

Veksten skaper blant annet behov for flere skoler, bar-

nehager, eldresentre, idrettsanlegg, biblioteker og bo-

liger. 

I tillegg til krav rettet mot den sosiale infrastrukturen, 

så vil befolkningsveksten stille store krav til utbygging 

av kollektivtrafikk og godt tilrettelagte transportsyste-

mer, samt andre kollektive goder som parker, uterom 

o.a. Tilstrekkelig tilgang på kollektive goder står sen-

tralt for å sikre at byen kan nå sine ambisiøse målset-

tinger om godt bymiljø og reduksjon i klimagassutslipp 

parallelt med forventet befolkningsvekst.  

Det vil også være behov for infrastruktur rettet mot inn-

byggere utenfor kommunens grenser. Det kan oppstå 

utfordringer knyttet til at viktige basisnæringer primært 

lokaliserer seg i byregionenes sentrum, mens arbeids-

takerne i stor grad bor utenfor byenes kjerne, og ofte 

utenfor Oslo kommune. Dermed blir pendlingsutford-

ringene store. Både befolkningsvekst og økonomisk 

vekst bidrar til et økt transportbehov som krever større 

kapasitet og mer effektive transportløsninger. 

Dimensjonering av tilbudet av ulike typer offentlig infra-

struktur vil altså avhenge av behovet – som er nært 

knyttet til befolkningsutviklingen. Når byer vokser, må 

også infrastrukturen som holder byen i gang vokse i 

takt. Mens etterspørselen etter noen typer infrastruktur 

først og fremst er knyttet til størrelsen på befolkningen, 

vil behovet for andre typer infrastruktur være knyttet til 

befolkningens sammensetning. En relativt høy andel 

av befolkningen i skolealder vil øke behovet for skole-

plasser i kommunen, mens en relativt høy andel eldre 

og pleietrengende vil øke behovet for sykehjem og øv-

rige helsetjenester. I planleggingen av framtidig infra-

strukturutvikling er det derfor helt avgjørende for inves-

teringene hva man legger til grunn om utviklingen i be-

folkningens størrelse og sammensetning. 

Samtidig som sammensetningen av befolkningen vil 

være avgjørende for infrastrukturbehovet, vil også be-

folkningsutviklingens geografiske fordeling innad i en 

kommune være viktig. Eksempelvis vil behovet for in-

vesteringer i nye skoler avhenge av dagens kapasitet 

og tilstand på eksisterende skoler, noe som vil variere 

mellom områder. Samtidig vil kostnader knyttet til kol-

lektivbetjening avhenge av befolkningsutviklingens 

geografiske omfang og konsentrasjon. På den ene si-

den vil utvikling av transportløsninger gi et svar på hvor 

det vil være attraktivt å investere i boliger og sosial 

infrastruktur. På den annen side er investeringer i 

transportløsninger betinget av at det vil være mange 

mennesker som vil benytte løsningene. 

For å kunne planlegge for infrastrukturen som vil bli 

nødvendig og den som er ønsket er det nødvendig 

med gode anslag på vekst i så vel samlet folkemengde 

somvekst i befolkningsgrupper som har behov for be-

stemte typer kollektive goder og infrastruktur. 

I rapportens resterende deler vil vi først drøfte drivkref-

ter for befolkningsutvikling i Oslo, herunder urbanise-

ring og sysselsettingsmuligheter. Deretter vil vi i kapit-

tel 3 drøfte usikkerhet knyttet til befolkningsframskri-

vinger. Denne usikkerheten er knyttet til fire forutset-

ninger som legges til grunn i framskrivingene; innvand-

1 Innledning
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ring, innenlandsk flytting, fruktbarhet og levealder. I ka-

pittel 3 har vi tatt utgangspunkt i SSBs framskrivinger 

for Norges befolkning, mens vi i kapittel 4 sammenlig-

ner med Oslo kommunes egne, mer detaljerte, fram-

skrivinger. Avslutningsvis, i kapittel 5, drøftes hvordan 

kommunen selv kan være med på å påvirke befolk-

ningsutviklingen gjennom politiske grep. Kapittel 6 

oppsummerer tidligere kapitlers funn og presenterer 

scenarioene for befolkningsutvikling som vil bli benyt-

tet i videre arbeid med investeringsberegninger. 
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Oslo spiller i dag en unik rolle i Norge, både som ad-

ministrativ hovedstad og som senter for store deler av 

all kunnskapsintensiv næringsvirksomhet i landet. 

Dette har gitt Oslo et særegent og robust arbeidsmar-

ked som er i stadig vekst som følge av urbanisering og 

agglomerasjon. Med dette følger også en stor handels-

næring. 

Den økte konsentrasjonen av arbeidsplasser i og om-

kring Oslo har resultert i sterk befolkningsvekst. Det 

har imidlertid ikke alltid vært slik. Figur 1 viser befolk-

ningsutviklingen i Norge tilbake til 1951, fordelt på 

Oslo, Akershus og landet for øvrig. De første 15 årene 

etter andre verdenskrig var Oslo og Akershus sin andel 

av befolkningsveksten i Norge økende, men denne 

tendensen snudde på 1960-tallet og var fallende fram 

til 1980. I Oslo var ikke bare andelen av nasjonal vekst 

fallende – i 14 sammenhengende år, fra 1969 til 1983, 

krympet befolkningen i Oslo. Figur 2 viser at dette sær-

lig skyldtes utflytting, men i en lang periode var også 

fødselsoverskuddet negativt. 

Etter en periode med et fallende antall innbyggere, har 

befolkningsveksten i Oslo vært positiv og tiltakende si-

den midten av 1980-tallet. Andelen av befolknings-

veksten som tilfaller Oslo og Akershus steg brått tidlig 

på 1980-tallet, og toppet seg i 1985 da befolknings-

veksten i Oslo og Akershus utgjorde to tredjedeler av 

den nasjonale veksten. De siste ti årene har befolk-

ningsveksten i de to fylkene i snitt utgjort 37 prosent av 

befolkningsveksten i Norge. 

Som i resten av landet har veksten vært særlig sterk 

etter utvidelsen av EU i 2004, og i løpet av de siste ti 

årene har antall innbyggere i Oslo økt med 22 prosent.  

 
Figur 1: Befolkningsutviklingen i Norge, fordelt på Oslo, Akershus og landet for øvrig. 

 

Kilde: SSB 
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Figur 2: Befolkningsendringer i Oslo 

 
Kilde: SSB 

2.1 Sterkere vekst i og rundt byene 

I sysselsettingsframskrivingene til SSB legges det til 

grunn at veksten i husholdningenes realinntekt vil 

være moderat og at petroleumsrelaterte investeringer 

vil reduseres, men noe vekst i øvrig eksport. Med fort-

satt relativt sterk befolkningsvekst i landet anslås det 

at ledigheten i Norge vil holdes høyere enn tidligere. 

Sysselsettingsveksten vil særskilt komme innen privat 

og offentlig tjenesteyting, hvilket er relativt store næ-

ringer i Oslo. Dette taler for at Oslo vil ha en sterkere 

sysselsettingsvekst en landet samlet sett, dersom en 

forutsetter at dagens næringsstruktur fortsetter fram-

over. 

Byene med sterkest vekst vokser til dels som følge av 

at spesielt kunnskapsbasert næringsliv mer enn tidli-

gere ønsker å være lokalisert i større byregioner. 

Kunnskapsbasert næringslivs konkurranseevne er av-

hengig av god tilgang på spesialisert arbeidskraft. Til-

svarende tenker mennesker med spesialkompetanse 

at det er lettest å finne arbeid i større byer. Slik blir ut-

viklingen selvforsterkende, og kunnskapsbaserte virk-

somheter klumper seg mer og mer i større byer. Kunn-

skapsbasert næringsliv er også den delen av nærings-

livet som, sammen med andre tjenesteprodusenter, 

opplever sterkest sysselsettingsvekst i Oslo. 

Enkeltmennesker velger også i økende grad og bo i 

eller nær byer, som følge av tilgang til høyt verdsatte 

urbane goder. Når mange mennesker samles, oppstår 

det nye selvforsterkende ringvirkninger ved at alle ty-

per husholdningsrettede tjenester også vokser, private 

så vel som offentlige.  

Til sammen fører lokalisering av kunnskapsbaserte 

næringer, menneskenes bopreferanser og etterføl-

gende ringvirkninger til at større byområder har en 

sterkere befolkningsvekst enn i landet for øvrig. Neste 

kapittel utdyper diskusjonen om sammenhengen mel-

lom befolkningsvekst og endring i sysselsettingsmulig-

heter. 
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2.2 Befolkningsvekst avhenger av sysselsettings-

muligheter, både i Oslo og pendlerkommuner 

En viktig faktor for den økonomiske utviklingen i Oslo 

kommune er hvordan sysselsettingen utvikler seg. Ge-

nerelt er det en sterk sammenheng mellom en regions 

befolkningsutvikling og befolkningens sysselsettings-

muligheter. Utvikling i sysselsettingsmuligheter er 

igjen i stor grad en funksjon av hvilken rolle regionen 

har i nasjonal og internasjonal arbeidsdeling. Denne 

forståelsen av regional vekst baseres på teori som skil-

ler mellom basisnæringer og lokalnæringer (Moretti, 

2010 og Moretti og Thulin, 2013). 1 

Basisnæringer er koblet til etterspørsel utenfor regio-

nen, og det er basisnæringene som tiltrekker seg ar-

beidstakere. Lokalnæringer er befolkningsrettede tje-

nester som helse- og sosialtjenester, undervisning og 

bygg og anlegg. Sysselsetting i befolkningsrettede tje-

nester vokser som en funksjon av veksten i befolk-

ningen, som til syvende og sist drives av inntektsveks-

ten i basisnæringene. Over tid vil det være veksten i 

basisnæringene som bestemmer regionens samlede 

inntekts- og sysselsettingsvekst (Storper, 2014). 

Utviklingen i slike basisnæringer avhenger av teknolo-

giske og markedsmessige forhold nasjonalt og interna-

sjonalt, samt lokale forutsetninger for slike næringer. 

Utviklingen i lokalnæringene avhenger av det regionin-

terne markedspotensialet.  

Overordnet kan basisnæringene deles inn i: 

1. Kunnskapsintensive basisnæringer som er in-

tensive i bruken av høyt utdannet arbeidskraft 

2. Industrien som benytter regionale naturres-

surser til å produsere internasjonalt konkur-

ransedyktige produkter 

3. Øvrige basisnæringer 

                                                                    
1 Sammenhengen mellom lokalisering av kunnskapsbaserte virksom-

heter og byvekst er bl.a. diskutert i kapittel 7 i Produktivitetskommi-

Forståelse av hvordan basisnæringer utvikler seg er 

en nøkkel til å forstå bosetningsmønstre, som igjen vil 

bestemme hva som blir investeringsbehovet i infra-

struktur. For Oslo er kunnskapsintensive basisnæ-

ringer, definert som kunnskapsintensive deler av indu-

strien, informasjons- og kommunikasjonsnæringene, 

finansiering og forsikring, og teknisk tjenesteyting, 

mest relevante. 

Gjennom en enkel korrelasjonsanalyse mellom syssel-

setting og næringssammensetning finner vi at det er 

en svært høy korrelasjon mellom sysselsetting i kunn-

skapsbaserte basisnæringer og befolkningen i Oslo. 

Korrelasjonen er enda sterkere dersom en isteden ser 

på korrelasjonen mellom sysselsetting i kunnskapsba-

serte basisnæringer over tid og befolkningen for året 

etter. Dette kan indikere at tilstedeværelse av basis-

næringer driver befolkningsutviklingen. Videre drives 

tilstedeværelsen av lokalnæringer av befolknings-

mengden. 

Lokaliseringen av kunnskapsintensive basisnæringer 

bestemmes i stor grad av tilgangen til kunnskap. Ar-

beidstakere med høy utdanning og høye faglige kvali-

fikasjoner er mobile og krever attraktive tilbud i valg av 

bosted. Befolkningens utdanningsnivå har stor betyd-

ning for befolkningens yrkesdeltakelse. Oslo og Akers-

hus er de fylkene med høyest andel innbyggere med 

høyere utdannelse (både kort og lang), denne andelen 

er også økende. Samlet er Oslo og Akershus en ar-

beidsmarkedsregion kjennetegnet med mye pendling 

på tvers av kommuner. 

I Borge mfl. (2016) pekes det på at Oslo har 16 for-

stadskommuner, hvorav Oppegård, Nittedal, Løren-

skog og Nesodden i Akershus har størst utpendling på 

over 40 prosent av de sysselsatte i kommunen. Figur 

3 illustrerer antall sysselsatte i Oslo som bor i en kom-

mune i Akershus, fordelt på de seks kommunene med 

sjonens første rapport. Rapporten diskuterer også betydningen av ur-
bane goder som flyttemotiv, se NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag 
for vekst og velferd. 
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høyest pendling til Oslo og øvrige kommuner. Hoved-

stadsområdet kan forstås som en sentrert byregion 

med Oslo som senterkommune, men også som en fler-

kjernet byregion med tydelige underliggende subregi-

onale strukturer representert ved kommunene i Follo 

med Ski som regionsenter, Nedre og Øvre Romerike 

med henholdsvis Lillestrøm og Jessheim som region-

sentre, samt Vestregionen som består av kommunene 

Bærum, Asker, Hurum og Røyken.  

SSBs framskrivinger fastslår at antall sysselsatte i 

Oslo vil øke noe mer enn antall arbeidsplasser. Dette 

har en sammenheng med at litt flere av Oslos innbyg-

gere blir sysselsatt utenfor Oslo. Inntektsmessig for 

kommunen spiller det ingen rolle hvor personer arbei-

der, men hvor de er bosatt. Likevel vil dette påvirke 

behovet for infrastruktur, og særlig knyttet til samferd-

sel.  

Nærings- og befolkningsutviklingen i Akershus er der-

med også viktig for utviklingen i Oslo. Som andre byer 

i vekst, har Oslo vært konkurransedyktige i å tiltrekke 

seg høykompetent arbeidskraft og kompetansekre-

vende bedrifter (Glaeser, Kolko og Saiz, 2001; Glae-

ser, 2011).  

Det er imidlertid ikke opplagt at kunnskapsbaserte virk-

somheter også framover vil foretrekke å være lokali-

sert nær Oslo sentrum. Dette vil blant annet avhenge 

av transportløsningen til Akershus (og andre nærlig-

gende regioner) hvor mange potensielle arbeidstakere 

bor. Oslo kommune kan altså selv være med på å be-

stemme hvorvidt framtidig befolkningsvekst vil komme 

i Oslo, framfor Akershus. Dette er drøftet ytterligere i 

kapittel 5. 

Figur 3 Sysselsatte med Oslo som arbeidskommune, men en kommune i Akershus som bostedskom-
mune. 

 
Kilde: SSB 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ski Oppegård Bærum Asker Lørenskog Skedsmo Øvrige



 

 BY- OG BEFOLKNINGSSCENARIER FOR OSLO KOMMUNE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 7 

For å planlegge framtidens infrastruktur er det viktig at 

beslutningstakere vet hvilke usikkerheter som ligger 

bak befolkningsframskrivingene. Dette for at planene 

skal være mest mulig robuste for ulike scenarioer. Det 

er derfor relevant å drøfte ulike scenarioer, samt hvilke 

usikre nøkkelparametere som vil være bestemmende 

for utviklingen. I dette kapittelet går vi gjennom de ny-

este befolkningsframskrivingene fra SSB, samt usik-

kerhetsmomentene av betydning for utviklingen. 

Befolkningsframskrivinger beregner en framtidig be-

folknings størrelse og sammensetning, vanligvis med 

hensyn til kjønn og alder, ofte også med hensyn til bo-

sted og andre kjennetegn (for eksempel innvandrings-

kategori). Dette gjøres ved å anvende sannsynligheter 

for dødsfall, inn- og utvandringer og fødsler.2  

SSB har laget befolkningsframskrivinger jevnlig siden 

1950-tallet. Framskrivingene utgjør en basis i alle ana-

lyser av den framtidige utviklingen i økonomien. For 

eksempel er framskrivingene helt essensielle i Finans-

departementets utarbeidelse av Nasjonalbudsjettet og 

Perspektivmeldingen. Tallene produseres hvert andre 

år, og de ferskeste ble publisert i juni 2016 (med ut-

gangspunkt i data tilgjengelig våren 2016). 

3.1 Befolkningsframskrivingene baseres på forut-

setninger om fruktbarhet, levealder, flytting 

og innvandring 

De nasjonale framskrivningene til SSB viser 15 ulike 

scenarier for utviklingen i befolkningen fram til år 2100. 

Framskrivingene baserer seg på befolkningsmodeller 

som blant annet tar hensyn til den økonomiske utvik-

lingen i Norge og våre naboland, inklusive viktige ut-

vandringsland til Norge. 

Framskrivningene på kommune og bydelsnivå viser ni 

ulike scenarier for utviklingen i befolkningen fram til år 

2040 (jf. alternativene skravert i grønt i tabell 1).  

Til forskjell fra de nasjonale framskrivingene, er de re-

gionale basert på en teknisk fordeling av prognosert 

utvikling for Norge, fordelt på kommuner og bydeler 

basert på de siste fem års befolkningsutvikling. 

Utover befolkningsantallet, viser også befolknings-

framskrivingene utviklingen i framtidig befolknings-

sammensetning, med hensyn til kjønn, alder, bosted, 

innvandringskategori og landbakgrunn. Dette gjøres 

ved å bruke antagelser om framtidig fruktbarhet, døde-

lighet, innenlandske flyttinger og inn- og utvandringer 

etter kjønn og alder. 

Tabell 1: 15 alternative scenarier i SSBs nasjonale befolkningsframskrivinger 

Alternativ Fruktbarhet Levealder Innenlandsk flytting Innvandring 
Hovedalternativet (MMMM) M M M M 

Lav nasjonal vekst (LLML) L L M L 

Høy nasjonal vekst (HHMH) H H M H 

Lav fruktbarhet (LMMM) L M M M 

Høy fruktbarhet (HMMM) H M M M 

Lav levealder (MLMM) M L M M 

Høy levealder (MHMM) M H M M 

Lav innvandring (MMML) M M M L 

Høy innvandring (MMMH) M M M H 

Sterk aldring (LHML) L H M L 

Svak aldring (HLMH) H L M H 

Ingen netto innvandring (MMM0) M M M 0 

Ingen flytting (MM00) M M 0 0 

Ingen vekst i levealder (MKMM) M K M M 

Konstant innvandring (MMMK) M M M K 

                                                                    
2 Jf. SSBs beskrivelse av statistikken. 

3 Befolkningsframskrivinger og usikkerhet

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2016-06-21?fane=om#content
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Disse antagelsene kan være mer eller mindre realis-

tiske og kan kombineres på ulike måter. Ulike kombi-

nasjoner danner utgangspunktet for de ulike scena-

riene som publiseres, jf. tabell 1 ovenfor. For eksempel 

vil alternativet LHMH tilsvare en befolkningsutvikling 

med mange eldre som følge av lav fruktbarhet og høy 

levealder. I tillegg vil dette alternativet ha høy innvand-

ring, som sammen med sterk aldring kan indikere et 

sterkere press på velferdstjenester.3 

SSBs hovedalternativ, MMMM, bruker mellomnivået 

for hver av komponentene. Disse forutsetningene reg-

nes som mest plausible. Det er imidlertid viktig å 

spørre seg hva som vil skje med befolkningsmengden 

dersom tilstrømmingen av mennesker blir større eller 

mindre enn anslagene? Hva blir alternativene hvis til-

strømmingen har en annen tidsprofil? Hva blir konse-

kvensen av lavere fruktbarhet og høyere levealder? 

Figur 4 illustrerer befolkningsveksten i Norge, fordelt 

på fylker, som implisert av mellomalternativet (MMMM) 

i den siste befolkningsframskrivingen fra SSB. Fram-

skrivingen innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst i 

Norges befolkning på snaut 47 000 personer, svar-

ende til 0,81 prosent av den samlede befolkningen. 

Veksten er imidlertid avtakende i framskrivingsperio-

den, fra 1,1 prosent i starten av perioden, til 0,6 pro-

sent i slutten. Av veksten er henholdsvis 17 og 16 pro-

sent anslått å komme i Oslo og Akershus. Framskri-

vingene innebærer således at en tredjedel av befolk-

ningsveksten i landet fram mot 2040 vil komme i regio-

nen Oslo-Akershus. 

 
Figur 4: Framskrivingenes impliserte befolkningsvekst, fordelt på fylker, basert på SSBs hovedalternativ 
(MMMM) 

 

Kilde: SSB 
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tet med stor usikkerhet. Usikkerheten er av både intern 

                                                                    
3 For fruktbarhet, levealder og innvandring lager SSB høy, mellom- 

og lavalternativer, mens for innenlandsk flytting er det enten M eller 
ingen flytting. Det er også et alternativ med konstant innvandring 

og ekstern karakter. Intern fordi det alltids vil være 

usikkerhet knyttet til om modellen som benyttes gir en 

(MMMK) og/eller konstant levealder (MKMM), og alternativer uten 
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korrekt beskrivelse av virkeligheten, og ekstern fordi 

utviklingen i forklaringsvariablene modellen betinger 

på er svært usikker. Usikkerhet i de underliggende for-

holdene som er bestemmende for befolkningsutvik-

lingen er også er årsaken til at befolkningsframskri-

vingene publiseres i form av en rekke alternative sce-

narier. 

3.2 Alternative scenarier for befolkningsutvik-

lingen 

Som følge av at det er heftet betydelig usikkerhet ved 

anslagene som legges til grunn om fruktbarhet, døde-

lighet, flytting og innvandring, produserer som nevnt en 

rekke alternative framskrivingsbaner. Disse banene 

legger til grunn ulike kombinasjoner av forutsetninger 

om forklaringsvariablene. Figur 5 illustrerer befolk-

ningsutviklingen i Oslo fordelt på ni ulike alternative 

forutsetninger om dødelighet, fruktbarhet, innenlandsk 

flytting og migrasjon. De ulike alternativene gir en for-

skjell i Oslos befolkning i 2040 på 250 000 mellom la-

veste og høyeste alternativ. Spennet mellom høyeste 

og laveste alternativ for befolkningsutvikling illustrerer 

at usikkerheten i framskrivingene er stor og at resulta-

tene i stor grad avhenger av forutsetningene. Denne 

spredningen i forventet befolkning i 2040 vil ha en stor 

effekt på hvilken infrastruktur som er nødvendig, og il-

lustrerer hvor viktig det er å planlegge for infrastruktur 

som er nødvendig uavhengig av framskrivingsalterna-

tiv. 

Figur 5 Befolkningsframskrivinger for Oslo kommune etter de alternative framskrivingsbanene. Faktiske tall 
fram til og med 2017. 2000-2040. 

 

Kilde: SSB 
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dødelighet, innenlandske flyttinger og inn- og utvand-

ringer etter kjønn og alder. Disse antagelsene kan 

være mer eller mindre realistiske. Dette innebærer at 

vi ikke kan uttale oss om hvor stor sannsynlighet det 

er for at de ulike framskrivingsbanene faktisk realise-

res, da usikkerheten knyttet til de ulike banene ikke er 

kvantifisert. Det eneste som kan legges til grunn er at 

hovedalternativet, MMMM, anslås som mest sannsyn-

lig. 

En befolkningsprognose er motsetning en beregning 

av den mest plausible framtidige befolkningsstørrelsen 

og -sammensetningen. Betegnelsene framskriving 

brukes om enhver beregning av framtidig folke-

mengde, også om en lite plausibel utvikling. Befolk-

ningsframskrivingene kan dermed tolkes som alterna-

tive framtider eller usikkerhetsalternativer (Keilman, 

2016). Dette innebærer at spredningen mellom de 

ulike framskrivingsbanene kun viser hvor følsomme re-

sultatene er for endringer i demografiske forutset-

ninger. 

Nico Keilman (2016) peker på at befolkningsprogno-

ser, framfor framskrivinger, gir mer informasjon til bru-

kerne av statistikken da denne sier noe om hvor sann-

synlig det er med ulike demografiske forutsetninger, og 

hvilke forutsetninger som er mer usikre enn andre. For 

eksempel hvordan usikkerheten varierer med alder el-

ler kjønn. Framskrivingsbanene kan imidlertid brukes 

til å analysere hvor robuste strategiske valg er i forhold 

til ulike demografiske forutsetninger.  

3.3 Utsikter til avtakende innvandring 

De siste årene har det vist seg at det særlig er vans-

kelig å lage gode framskrivinger for nettoinnvand-

ringen til Norge. Usikkerheten knyttet til befolknings-

framskrivingene kan på mange måter sies å være 

økende, primært som følge av raske endringer i inn-

vandringen. Netto fødselsoverskudd betyr derfor etter-

hvert lite for befolkningsveksten.  

Innvandringen til Norge er dels en funksjon av arbeids-

innvandring og dels flyktninger. Arbeidsinnvandring er 

igjen en funksjon av utvikling i relative inntekter mellom 

land. Det er ikke opplagt at Norge framover vil ha en 

inntektsutvikling som er høyere enn andre lands. Det 

kan tenkes at utviklingen blir svakere, som følge av 

mindre «drahjelp» fra petroleumssektoren. I så fall kan 

arbeidsinnvandringen bli lavere. 

Det er innvandringsutviklingen som avviker mest fra 

hovedalternativet, både som følge av lavere arbeids-

innvandring og færre flykninger enn lagt til grunn i 

2016. Utvandringen har økt en del siden toppen i 2011 

og 2012, og i 2015 utvandret det sannsynligvis flere fra 

Norge enn under den største utvandringsbølgen til 

Amerika på slutten av 1800-tallet (Cappelen mfl. 

2016). Denne endringen arter seg primært som en re-

duksjon i netto arbeidsinnvandring. 

De siste tiårene har befolkningsveksten i Oslo vært 

langt høyere enn for landet for øvrig, men dette har i 

stor grad vært grunnet innvandring, og derav den 

voksende andelen innvandrere, jf. figur 6. Den største 

innvandrergruppen er fra ikke-vestlige land. 

Innvandringen til Oslo ser imidlertid ut til å avta og i en 

framtid hvor norsk økonomi blir mer lik andre lands 

reduseres insentivet for arbeidsinnvandring. Dette 

bidrar til å gjøre befolkningsframskrivingene langt mer 

usikre, og denne usikkerheten rammer Oslo i større 

grad en resten av landet da en større andel av 

befolkningen er innvandrere. Spennet i 

innvandringsandelen er mellom en andel av 

befolkningen på 29 prosent og 33 prosent, avhengig 

om det er er lav eller høy atlernativet for innvandring 

som legges til grunn.  
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Figur 6 Andelen innvandrere av befolkningen 

 
Kilde: SSB
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Dersom vi ser på hvordan befolkningsutviklingen har 
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2016, ser vi at to alternative baner med lav nettoinn-
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med den faktiske utviklingen enn hovedalternativet. 

Dette kommer lettere til syne i figur 7, som er samme 

figur som over, men med kortere tidsperiode. 

 

Figur 7: Befolkningsframskrivinger for Oslo kommune etter de alternative framskrivingsbanene. Faktiske 
tall fram til og med 2017. 2015-2020. 
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Med utgangspunkt i korttidsstatistikken og nye utsikter 

til innvandringen framover, synes MMML å utgjøre den 

mest plausible framskrivingsbanen. Dette har vi også 

fått bekreftet i samtale med SSB. Vi velger derfor dette 

alternativ som referansebane blant SSBs alternativer, 

og vil følgelig konsentrere oss om dette alternativet i 

resten av kapittelet. 

3.4 Oslo opplever tilstrømming av mennesker fra 

hele Norge utenom Akershus 

Tilgangen på urbane goder synes i økende grad å 

være et viktig flyttemotiv. Ingen områder i Norge har 

bedre tilgang på slike goder enn Oslo. Oslos attraksjon 

som boligområde i Norge vil i så fall være mindre usik-

ker enn landets befolkningsvekst samlet sett. 

Boligutbyggingen i Oslos nabokommuner er også 

svært relevant for befolkningsveksten i Oslo. Dersom 

boligbyggingen utenfor Oslo er tilstrekkelig til å imøte-

komme det meste av framskrevet befolkningsvekst i 

Oslo og Akershus kan infrastrukturbehovet være langt 

lavere enn først lagt til grunn. Figur 8 illustrerer faktiske 

befolkningstall fram til 2017, og befolkningsveksten 

framover dersom vi legger til grunn at innvandringen 

vil bli lavere enn i hovedalternativet, mens antagelsene 

om framtidig fruktbarhet, dødelighet og innenlandske 

flyttinger er likt hovedalternativet (MMML). Ifølge 

denne framskrivingen vil nærmere 1,6 millioner men-

nesker være bosatt i Oslo og Akershus i 2040. Dette 

vil kunne anses som den samlede befolkningsmeng-

den som vil være tilgjengelig for Oslo kommune. 

Figur 8:  Tilgengelig befolkning for arbeidsmarkedsregionen Oslo. Faktiske tall fram til og med 2017 og 
framskrivinger basert på MMML deretter. 

 
Kilde: SSB
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Figur 9 Nettoinnvandring- og innflytting per år. Mørk farge for innvandring og lys farge for innflytting. 

 

Kilde: SSB
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Oslo har vært svak og negativ de siste årene betyr ikke 

at det inn- og utflyttingen er lav, men at denne er ba-

lansert. Oslo har opplevd relativt sterk tilflytting fra 

andre deler av landet, bortsett fra Akershus. I 2016 flyt-

tet 5 800 stykker fra Oslo til Akershus, hvilket er en 

vekst i utflytting på 10 prosent sammenlignet med 

2015. I tiårsperioden 2006-2016 økte utflyttingen fra 

Oslo til Akershus i snitt med 7 prosent per år, hvilket 

taler for en betydelig og økende trend i utflytting. 

3.5 Konsekvenser for alderssammensetningen  

Samlet innebærer framskrivingsalternativet med lav 

netto innvandring til Norge, MMML, at befolkningen i 

Oslo vil vokse med i overkant av 34 000 færre innbyg-

gere enn i mellomalternativet, MMMM. Men hvilken be-

tydning har valget av scenario for alderssammenset-

ningen i befolkningen? Befolkningssammensetningen 

er svært viktig for infrastrukturbehovet. Endringer i be-

folkningens sammensetning gir opphav til endringer i 

sammensetningen av utgiftsbehovet som knytter seg 

til ulike kommunale tjenester. 

Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) har i Norge 

vært gradvis synkende over flere år, som følge av 

mange år med fruktbarhet godt under hva som skal til 

å opprettholde befolkningen på lang sikt (2,1 barn per 

kvinne). For Oslos del er det interessant at fødsels-

overskuddet ser ut til å holde seg mer oppe enn i både 

landet som helhet og sammenlignet med nabokommu-

nene. Målt som andel av antall innbyggere utgjør fød-

selsoverskuddet 0,7 prosent i Oslo, mot 0,3 prosent 

nasjonalt. 

Det forholdsvis høye fødselsoverskuddet i Oslo må 

ses i sammenheng med innvandringen. Reproduksjo-

nen har økt i samme periode som innvandringen har 

skutt fart. Likevel har ikke reproduksjonen vist tegn til 

å falle med redusert arbeidsinnvandring. Dette kan 

henge sammen med at innvandrerandelen har økt i 

Oslo, og at innvandrere i gjennomsnitt får flere barn 

enn personer med norsk bakgrunn. Tønnesen (2014) 

viser at fruktbarheten blant innvandrerkvinner er rela-

tivt høy, men også at fruktbarheten blant innvandrer-

kvinner er fallende. Dette kan tale for at reproduksjons-

rate på sikt vil falle noe tilbake i Oslo, etterhvert som 

fruktbarheten blant innvandrerkvinner nærmer seg den 

blant kvinner med norsk bakgrunn. 
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Figur 10 viser hvordan andelen barn i alderen 0-17 år 

har vært fallende i hele Norge de siste tolv årene. Ut-

viklingen i Oslo er imidlertid ganske annerledes enn ut-

viklingen i Akershus og i Norge for øvrig. Mens barne-

andelen var fallende i siste halvdel av 80-tallet og 

første halvdel av 90-tallet, steg den i Oslo over samme 

periode. Videre har det vært langt fra den samme ne-

gative utviklingen utover 90- og 2000-tallet som i res-

ten av landet, men snarere enn utflating. Samtidig er 

antallet par med barn sterkt voksende, og vokser langt 

raskere enn for Norge samlet sett, jf. figur 11. 

Figur 10: Andelen barn (0-17 år) av befolkningen i 
Oslo, Akershus og Norge for øvrig 

 

Kilde: SSB 

Oslo kommune kan, som landet for øvrig, forvente at 

det blir relativt flere eldre i befolkningen framover. 

Dette skyldes både de store fødselskullene i årene et-

ter slutten av andre verdenskrig i 1945, og at den for-

ventede levealderen i landet er stadig økende. Forryk-

ningen i aldersfordelingen som eldrebølgen innebærer 

er vist i figur 12. I figuren har vi vist befolkningens ett-

årige aldersfordeling i 2016 og i 2040 under framskri-

vingsalternativet MMML. Vi ser at andelen barn og 

unge voksne ligger an til å bli mindre i 2040, mens an-

delen over 50 vil bli større. 

Figur 11: Utvikling i antall barnefamilier i Oslo, 
Akershus og Norge samlet sett. Indeks 2005=100 

 
Kilde: SSB 

Den sterke arbeidsinnvandringen Norge har opplevd 

de siste tiårene har imidlertid bidratt til å jevne ut al-

dersfordelingen i Norge, som følge av at innvandrere 

ofte kommer i ung voksen alder og i gjennomsnitt er 

yngre enn befolkningen for øvrig. I tillegg vil ulike ferti-

litetsrater for norske og utenlandske kvinner påvirke al-

derssammensetningen. Det er derfor naturlig å legge 

til grunn at den relative aldersfordelingen i befolk-

ningen vil bli påvirket av innvandringen. 

Figur 13 viser utviklingen i befolkningens aldersforde-

ling i MMMM og MMML fra 2016-2040. Vi har her valgt 

en funksjonell aldersfordeling som kan være av nytte i 

vurderingen av infrastrukturbehov: 

• Nyfødte: 0 år 

• Barnehagealder: 1-5 år 

• Barneskolealder: 6-12 år 

• Ungdomsskolealder: 13-15 år 

• Alder i videregående skole: 16-19 år 

• Ung voksen: 20-44 år 

• Godt voksen: 45-66 år 

• Ung pensjonist: 67-79 år 
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• Gammel pensjonist: 80-89 år 

• På overtid: 90 + 

Figuren viser at eldrebølgen vil bli forsterket av lavere 

innvandring. Mens 14,9 prosent av befolkningen vil 

være eldre enn 67 år i 2040 under MMMM, er tilsva-

rende tall under MMML 15,4 prosent. Økningen med 

0,5 prosentpoeng virker liten, men utgjør nær 4 500 

personer. MMML innebærer videre en liten økning i an-

delen av befolkningen i alderen 45-66 år sammenlig-

net med MMMM, mens andelen i alderen 0-44 år vil 

reduseres for alle aldersgrupper. 

 

Figur 12: Aldersfordeling i 2016 og framskrevet fordeling i 2040 under MMML-alternativet. 

 

Figur 13: Befolkningsframskriving. Funksjonell aldersfordeling. MMMM og MMML 

 
Kilde: SSB 
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Oslo kommune produserer og publiserer egne befolk-

ningsframskrivinger i tillegg til de fra SSB. Framskri-

vingene lages ved hjelp av modellverktøyet KOMPAS 

– et verktøy flere kommuner benytter seg av. Utgangs-

punktet for å bruke ressurser på produksjon av egne 

framskrivinger må være at de publiserte framskriving-

ene fra SSB ikke strekker til, og at kommunene ser at 

de vil være i stand til å produsere bedre framskrivinger 

på egenhånd. 

Det er flere grunner til at en kommune bør ta i bruk 

KOMPAS eller andre lignende verktøy for egenproduk-

sjon av befolkningsframskrivinger. For det første lar 

verktøyet kommunene legge til grunn egne forutset-

ninger om fruktbarhet, dødelighet, flyttemønster og bo-

ligbygging. Det innebærer at kommunens egne fram-

skrivinger har mulighet til å utnytte informasjon om for-

hold som påvirker befolkningsutviklingen i Oslo ekspli-

sitt – forhold framskrivingene til SSB ikke tar hensyn 

til. Særlig at fordelingen på bydeler tar hensyn til hvor-

dan endringer i boligbygging påvirker fordelingen av 

anslått befolkningsmengde er en fordel med Oslo kom-

munes egne framskrivinger. For det andre er verktøy 

som KOMPAS utviklet for å produsere framskrivinger 

på ønsket geografisk nivå, helt ned til grunnkrets. Bru-

keren kan selv definere administrative eller funksjo-

nelle geografiske inndelinger, for eksempel skolekret-

ser, som kan være til stor nytte i planleggingen av det 

framtidige kommunale tjenestetilbudet. 

I dette kapittelet vil vi gå gjennom de seneste framskri-

vingene produsert av Oslo kommune. I kapittel 4.1 går 

vi kort gjennom forutsetningene som er lagt til grunn 

for framskrivingen, og i kapittel 4.2 ser vi nærmere på 

resultatene og sammenstiller disse med de fra SSB. 

4.1 Forutsetninger i framskrivingene fra Oslo 

kommune 

Framskrivingene om befolkningsutvikling som gjøres 

av Oslo kommune legger til grunn forutsetninger om 

fruktbarhet, levealder og nettoflytting- og innvandring. 

Her kan enten SSBs forutsetninger legges til grunn, el-

ler så kan kommunen overstyre disse basert på egne 

analyser. I tillegg til de fire demografiske faktorene 

som justeres i SSBs framskrivinger, legger Oslo kom-

mune inn forutsetninger om forventet boligbygging inn 

i befolkningsframskrivingen for Oslo. Anslaget for for-

ventet boligbygging utarbeides av Plan- og bygnings-

etaten i Oslo kommune og påvirker fordelingen av 

mennesker i byen. Under går vi gjennom hvordan Oslo 

kommune har justert SSBs forutsetninger i de siste 

framskrivingene. 

Når det gjelder aldersspesifikke dødssannsynligheter 

legger Oslo kommune til grunn framskrivingen fra 

SSBs, men reduserte dødssannsynlighetene noe for å 

passe bedre overens med antallet døde i Oslo de siste 

årene (Statistisk sentralbyrå, 2016). Forventet leveal-

der er regnet ut som et gjennomsnitt av bydelene Oslo, 

og forskjellene mellom bydelene er ivaretatt. 

Det fremtidige fruktbarhetsnivået er mer usikkert, men 

på sikt forventes antall barn i barnehagealder å øke 

igjen som følge av at det blir flere kvinner i fertil alder i 

Oslo. Dermed justerer Oslo kommune fruktbarhetsni-

vået noe opp, sammenlignet med SSBs framskri-

vinger. Dette er en nedjustering fra forrige framskri-

vinger. Oslo kommune har valgt å legge det samlede 

fruktbarhetstallet konstant på 1,65 i hele framskrivings-

perioden. 

Anslaget for netto innflytting er basert på to delbereg-

ninger av henholdsvis innenlandsk nettoflytting og 

nettoflytting i forhold til utlandet. Innenlandsk inn- og 

utflytting er basert på flytterater (etter alder, kjønn og 

landbakgrunn) for siste fem år. Inn- og utvandring er 

en videreføring av Oslos andel av nasjonal inn- og ut-

vandring siste fem år, fordelt på fire ulike landgrupper. 

Grunnlaget for beregningene er SSBs framskrivning 

av inn- og utvandring til Norge. Nytt av året er at man 

tar hensyn til alder og landbakgrunn i beregningene. 

Det å ta hensyn til alder gir en dempende effekt på den 

innenlandske nettoinnflyttingen til Oslo. Den sterke 

4 Oslo kommune lager egne befolkningsframskrivinger
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aldringen i distriktene medfører redusert innflytting og 

de mest flytteaktive aldersgruppene i befolkningen for-

ventes å vokse kraftigere i Oslo enn i landet ellers. An-

tallet potensielle utflyttere øker dermed mer enn antal-

let potensielle innflyttere. På den annen side forventer 

SSB en dreining i innvandringen til Norge fra færre ar-

beidsinnvandrere til flere asylsøkere/flyktninger. Dette 

har motsatt effekt og trekker den beregnede samlede 

nettoflyttingen noe opp. Hovedårsaken til forskjellen 

mellom Oslo kommunes og SSBs beregnede nettoflyt-

ting er at Oslo kommune tar hensyn til landbakgrunn i 

sine beregninger. Dette gjør at banen for nettoinnflyt-

ting til Oslo holdes høyere enn i SSBs framskrivinger. 

 

 

Figur 14: Befolkningsframskriving i ulike alternativer 

 

Kilde: SSB og Oslo kommune 

 

4.2 Deskriptiv sammenligning av kommunens og 

SSBs framskrivinger 

I figur 14 har vi illustrert befolkningsframskrivingene til 

Oslo kommune i tre alternativer (lav, mellom og høy) 

sammen med fire alternativer fra SSBs framskrivinger 

(ingen nettoinnvandring, lav nettoinnvandring, mellom-

alternativet og alternativet for høy nasjonal vekst). De 

ulike banene illustrerer det totale spennet i både SSBs 

og kommunens framskrivinger.  

Sammenstillingen i figuren illustrerer flere interessante 

observasjoner. For det første innebærer hovedalterna-

tivet i framskrivingen til Oslo kommune sterkere befolk-

ningsvekst enn hovedalternativet til SSB, med en dif-

feranse på 36 000 innbyggere i 2040. Det noe mer op-

timistiske framsynet sammenlignet med SSB kommer 

også til syne i spennet mellom de ulike alternativene. 

Kommunens høyalternativ innebærer sterkere vekst 

enn SSBs alternativ for høy nasjonal vekst, mens 

SSBs svakeste utviklingsbane innebærer lavere vekst 

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Faktisk befolkning Hovedalternativet (MMMM) Høy nasjonal vekst (HHMH)

Lav nettoinnvandring (MMML) Ingen nettoinnvandring (MMM0) OK Høy



 

 

18 BY- OG BEFOLKNINGSSCENARIER FOR OSLO KOMMUNE | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

enn lavalternativet til kommunen. Selv om det er viktig 

å ikke tolke spennet i framskrivingsbanene som usik-

kerhetsvifter, kan det synes som om kommunen anser 

sannsynligheten for overraskende høy vekst som 

større enn sannsynligheten for overaskende lav vekst. 

 

For det andre følger befolkningsutviklingen i kommu-

nens framskrivinger en annen profil enn hva SSB leg-

ger til grunn. Mens framskrivingene til SSB impliserer 

en avtakende befolkningsvekst i hele landet, som følge 

av utsikter til lavere innvandring, innebærer kommu-

nens egne framskrivinger en mer lineær utvikling. Det 

må innebære at kommunen legger til grunn at Oslo 

stadig vil tiltrekke seg en økende andel av den nasjo-

nale befolkningsveksten, og nødvendigvis også at res-

ten av landet vil stå for en stadig lavere andel. Med 

mindre man legger til grunn at urbaniseringstenden-

sene vil tilta kraftig, må dette også innebære at Akers-

hus sin andel av veksten avtar. Dette strider imidlertid 

med utviklingen de siste årene, der befolkningsveks-

ten i Oslo avtar med innvandringen, mens veksten i 

Akershus holdes derimot oppe av høy innenlandsk til-

flytting. Fraflytting fra Oslo utgjør dessuten et vesentlig 

bidrag til innflyttingen i Akershus. De ti siste årene har 

netto innflytting til Akershus fra Oslo utgjort i gjennom-

snitt 4 250 personer årlig, og flyttetapet fra Oslo til 

Akershus synes å være tiltakende.4 

 

Som nevnt over er det gode grunner til at kommunene 

lager egne befolkningsframskrivinger, som følge av at 

kommunene i større grad enn SSB har anledning til å 

eksplisitt utnytte viktig informasjon fra reguleringsar-

                                                                    
4 I 2016 var det 5 801 personer flere som flyttet fra Akershus til 
Oslo enn motsatt vei. 

beid og egen analyse av forhold som er viktige for be-

folkningsutviklingen i kommunen. En utfordring er 

imidlertid at kommunene ikke tar innover seg konse-

kvensen av egne forutsetninger for veksten i kommu-

nen. Dersom veksten i arbeidsmarkedsregionen (eller 

i det minste landet som helhet) er eksogent gitt, inne-

bærer økt vekst i én kommune redusert vekst i de øv-

rige. En potensiell felle mange kommuner kan gå i er 

dermed å tilskrive utviklingstrekk og planmessige grep 

i kommunen for stor vekt i framskrivingene, fordi det 

ikke gjøres en vurdering av utviklingstrekkenes eller 

planbestemmelsenes relative betydning i et regionalt 

eller nasjonalt perspektiv. 

4.2.1 Framskrivingenes fordeling på alder og by-

deler 

Hva er så implikasjonene av kommunens befolknings-

framskrivinger for alderssammensetningen i kommu-

nen? Figur 15 viser befolkningens alderssammenset-

ning i 2040 når vi legger til grunn mellomalternativet i 

Oslo kommunes framskriving og alternativet med lav 

innvandring (MMML) fra SSBs framskrivinger.5 I ho-

vedtrekk ser vi at framskrivingene til Oslo kommune 

innebærer en yngre befolkning i 2040 enn i framskri-

vingene til SSB. Andelen barn og unge voksne er høy-

ere, mens andelen i pensjonsalder er lavere. Dette 

skyldes til dels at kommunen oppjusterer fertilitetsra-

tene sammenlignet med SSB, i tillegg til at lavere inn-

vandring i MMML-alternativet påvirker fruktbarhetsni-

vået negativt som følge av at innvandrerkvinner i gjen-

nomsnitt føder flere barn enn ikke-innvandrere. 

5 Vi har latt være å gjøre en tilsvarende sammenligning med mel-
lomalternativet til SSB (MMMM), da forskjellene i alderssammen-
setningen i MMMM og MMML er minimale. 
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Figur 15: Aldersfordeling (2040) i framskrivingene fra Oslo kommune (mellomalternativet) og SSB (MMML)

 
Kilde: SSB og Oslo kommune 

Når det gjelder befolkningsvekstens fordeling på byde-

ler i Oslo er forskjellene mellom framskrivingene 

større. Dette skyldes først og fremst at kommunen bru-

ker grunnlagsdata fra Plan- og bygningsetaten med 

oversikt over hvor boligarealene ligger. 

Figur 16 viser befolkningsvekstens bydelsfordeling i 

2017 og i 2027,6 både i SSB og kommunen sine fram-

skrivinger. Allerede i 2017 ser vi at det er vesentlige 

forskjeller i fordelingen av veksten. For eksempel leg-

ger SSB til grunn at en vesentlig andel av veksten 

gjennom 2017 finner sted i bydel St. Hanshaugen og 

Sagene, mens veksten i disse bydelene er betydelig 

lavere i kommunens framskrivinger.  

                                                                    
6 Utvalgsperioden skyldes at Oslo kommunes bydelsvise fram-
skrivinger ikke går lenger enn til 2027. 

Figuren viser samtidig at det er større utvikling i kom-

munens framskrivinger, hvis man sammenligner forde-

lingen i 2017 og 2027. Forskjellene skyldes at kommu-

nen har tatt hensyn til boligreservenes beliggenhet i 

Oslo, samt hvordan boligreserven antas å tømmes 

gjennom framskrivingsperioden.  

De årlige avvikene akkumulerer seg til betydelige for-

skjeller for de ulike bydelenes samlede befolknings-

vekst i perioden, jf. figur 17. Særlig stor forskjell ser vi 

i bydel Gamle Oslo, der forskjellen i befolkningsvekst 

mellom de to alternativene er på nær 8 800 personer. 

Her er det imidlertid viktig å huske at deler av denne 

forskjellen skyldes den generelle nedjusteringen av 

samlet befolkningsvekst, fra MMMM til MMML. 
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Figur 16: Andel av befolkningsveksten per bydel. 2017 og 2040

 
Kilde: SSB og Oslo kommune 

Figur 17: Befolkningsvekst i perioden 2017-2027. Framskrivinger fra SSB og Oslo kommune

 
Kilde. SSB og Oslo kommune
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Hittil i denne delutredningen har vi betraktet befolk-

ningsutviklingen som en nødvendig følge av utvik-

lingen i fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og 

innvandring. Utviklingen i disse forholdene har blitt be-

handlet som eksogene forutsetninger lagt til grunn i 

modellberegningene. Men det er viktig å være klar 

over at utviklingen i disse forholdene til dels lar seg på-

virke av politikken som føres. 

Gjennom ulike virkemidler kan kommunens attraktivi-

tet som bosted påvirkes. Slike virkemidler kan være 

initiert av stat, fylkeskommune, næringslivet eller kom-

munen selv, og er ofte rettet mot fraflytningstruede 

kommuner. For eksempel tilbys redusert arbeidsgiver-

avgift, lavere skattenivå og nedskriving av studiegjeld 

til alle som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms. 

Videre er det forbruk av elektrisk kraft fritatt merverdi-

avgift i hele Nord-Norge. I tillegg bevilger Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet regionale utviklings-

midler over statsbudsjettet hvert år.7 Hensikten med 

slike virkemidler er å utvikle attraktive regioner og 

sentre for befolkning og næringsliv, og å forhindre fra-

flytting. 

På samme vis har Oslo anledning til å påvirke kommu-

nens attraktivitet som bo- og arbeidsmarked. Nå er si-

tuasjonen i Oslo naturligvis en helt annen enn i fraflyt-

tingstruede kommuner i Bygde-Norge, men eksemp-

lene illustrerer at forholdende som er avgjørende for 

befolkningsutviklingen, og da særlig innenlandsk flyt-

ting, kan påvirkes gjennom tilretteleggende virkemid-

ler. Virkemidlene i Oslo vil riktignok være av en helt 

annen art, og avhenge av hvordan kommunen ønsker 

at byen skal utvikle seg. De kan bestå av infrastruktur-

tiltak som tilrettelegger for økt vekst i hovedstaden 

samlet, eller målrettede tiltak for å stimulere til vekst i 

enkeltområder. Kommunen har også mulighet til å 

iverksette negative tiltak for å begrense veksten, som 

for eksempel en brå økning i eiendomsbeskatningen 

                                                                    
7 Jf. Rapport R43-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse. 

eller i kommunale avgifter (innenfor rammene av selv-

kostprisnippet). 

En faktor som vil være av særlig avgjørende betydning 

for tilflyttingen til Oslo er utviklingen i boligbyggingen, 

der kommunen har stor påvirkningskraft gjennom re-

guleringsarbeidet. Selv om kommunen ikke kan kont-

rollere befolkningsveksten med boligregulering, må 

det være en viss balanse mellom utviklingen i befolk-

ningen og boligmassen. I dette kapittelet vil vi fokusere 

på boligbyggingens betydning for befolkningsveksten, 

og hvordan kommunen gjennom reguleringsvirkemid-

delet kan være med å påvirke utviklingen. 

5.1 Befolkningsveksten vil til dels bestemmes av 

boligbygging 

Fordelingen av befolkningsveksten over tar som sagt 

utgangspunkt i trendutviklingen i bydelene de siste fem 

årene, og fordelingen mellom bydeler blir følgelig nær 

konstant gjennom hele perioden. Denne tekniske for-

delingen tar ikke hensyn til foreliggende informasjon 

ved produksjonstidspunktet som ville kunnet belyse 

den framtidige utviklingen til bydelene mer presist. Det 

innebærer at framskrivingene ikke tar hensyn til offent-

lige planer og reguleringer eller utviklingen i næringsli-

vet og boligmarkedet. 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har imidlertid 

svært god oversikt over reserven av regulerte og ikke 

regulerte tomter til boligformål, og har utviklet metoder 

for å framskrive boligbyggingen helt ned på grunn-

kretsnivå.8 Realisering av den framskrevne boligreser-

ven avhenger av at noen kjøper og flytter inn i nettopp 

disse boligene. Men på samme måte må boligkjøperne 

i Oslo kjøpe boliger der boligene tilbys.  

Nå er det ikke helt slik at kommunen kan styre befolk-

ningsveksten med reguleringsarbeid. Misforholdet 

mellom befolkningsveksten og boligbyggingen de siste 

8 Samfunnsøkonomisk analyse gjennomførte i 2016 en evaluering av 

metodene plan- og bygningsetaten benytter i framskrivingsarbeidet. 
Rapporten kan leses her. 

5 Kommunen kan selv være med å påvirke veksten

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/s/R43-2016-Empirisk-analyse-lokal-samfunnsutvikling.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/57b2fc01d1758eeaa57b054e/1471347716793/R38-2016+Kvalitetssikring+og+utvikling+av+metode+for+beregning+av+fremtidig+boligbygging.pdf
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ti årene illustrerer dette godt, jf. figur 18. Dersom det 

ikke tilbys boliger der innbyggerne ønsker å bo, vil 

dette legge press på politikere om å øke utnyttelses-

graden i nye boligprosjekter, for eksempel ved å tillate 

høyere bygninger eller ved å revidere leilighetsnor-

men. Samtidig vil stadig høyere boligpriser gi insenti-

ver til bedre utnyttelse av eksisterende bygnings-

masse, for eksempel gjennom reseksjonering av bolig-

bygg eller omregulering av næringsbygg.  

Men selv om det kanskje er slik at kommunen ikke har 

mulighet til å kontrollere befolkningsutviklingen, har 

den definitivt en god mulighet til å påvirke den. Det må 

til syvende og sist være et visst samsvar mellom belig-

genheten til ledige og realiserbare tomtearealer og 

hvor mennesker bosetter seg. Derfor er det interessant 

å se på hvor disse tomtearealene befinner seg. 

I figur 19, på neste side, har vi illustrert med kart hvor-

dan boligreserven i Oslo kommunen fordeler seg på 

bydeler. Reserven er inndelt i ulike kategorier, og om-

fatter alt fra boligprosjekter som har fått innvilget igang-

settingstillatelse til mer overordnede anslag som base-

rer seg på potensialet innenfor kommuneplanen.9 To-

talt består boligreserven av nær 130 000 boenheter. 

Fargegraderingen i kartet illustrerer antall potensielle 

boenheter ved framtidig boligutvikling i bydelene, og jo 

mørkere rødfarge – jo flere boliger. Kartet viser at en 

vesentlig andel av boligreservene er plassert i bydel 

Søndre Nordstrand, Alna og Bjerke. I sentrum finnes 

det derimot svært få ledige boligarealer. 

Det er viktig å presisere at reserven er et anslag fra 

Plan- og bygningsetatens (PBE) side, innenfor ram-

men av gjeldende kommuneplan, og at nye politiske 

forutsetninger og retningslinjer vil kunne endre størrel-

sen og fordelingen. 

 

 
Figur 18: Boligbygging og befolkningsvekst i Oslo. Antall innbyggere (høyre akse) og antall fullførte boliger 
(venstre akse) 

 
Kilde: SSB 

                                                                    
9 De ulike kategoriene er som følger: Prosjekter som har fått innvilget 

igangsettingstillatelse, prosjekter som har fått innvilget rammetilla-
telse, ferdigregulerte tomter som ikke har søkt eller fått innvilget ram-
metillatelse, prosjekter med pågående regulering, småhusplanen, 

ulike områdeplaner og øvrig potensiale innenfor rammene av gjel-
dende kommuneplan. 
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Figur 19: Boligreserven i Oslo kommune 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (kart) og Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 
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I tillegg til å lage en oversikt over størrelsen på bolig-

reserven i Oslo, gir også PBE indikasjoner på når bo-

ligbyggingen vil realiseres i de ulike bydelene. Av de 

nær 130 000 boligene i reserven, anslår PBE at nær 

78 000 vil bli realisert innen år 2039, jf. figur 20. Ansla-

get er basert på erfaringer med reguleringshastighet 

og markedets absorberingsevne. 

Første observasjon i figuren er at boligbyggingen som 

kjent tiltok gjennom fjoråret, noe som vil resultere i at 

mange boliger ferdigstilles de førstkommende årene. 

Deretter stabiliserer boligbyggingen seg på 3 300 boli-

ger i året. Videre er det interessant å se hvordan bolig-

byggingens fordeling på bydeler endrer seg gjennom 

perioden. De første årene foregår en stor andel av bo-

ligbyggingen i Gamle Oslo og Grünerløkka, men dette 

avtar nokså raskt og overtas til dels av boligbygging i 

Søndre Nordstrand, Alna og Ullern. 

I kapittel 4.2.1 så vi hvordan den bydelsmessige forde-

lingen av befolkningsveksten var annerledes i kommu-

nens egne framskrivinger enn i SSB sine. Det er inter-

essant å se hvordan framskrivingene står i forhold til 

boligreserven. Kartene i figur 21 og 22 viser forholdet 

mellom boligbygging implisert av befolkningsveksten i 

de to framskrivingene og tilgjengelige boligreserver. 

Mer presist viser kartet befolkningsvekst delt på to fra-

trukket boligreserven.10 Negative verdier (grønt) betyr 

at boligreserven er mer enn stor nok til å møte fram-

skrevet befolkningsvekst, mens positive verdier (rødt) 

indikerer boligmangel i bydelen. 

Kartene illustrer at befolkningsveksten i SSBs MMML-

framskriving innebærer boligmangel i bydelene St. 

Hanshaugen, Sagene, Nordstrand og Østensjø. mens 

det er langt bedre samsvar mellom boligreserven og 

befolkningsveksten implisert av kommunens egne 

framskrivinger. I tillegg viser kartene at det totalt sett er 

mer enn nok boligarealer i kommunen til å møte be-

folkningsveksten implisert av framskrivingene. 

Merk at vi her har sammenlignet nødvendig boligbyg-

ging med hele boligreserven, og ikke bare den delen 

av boligreserven PBE anslår realisert innen 2040. Der-

med legger vi til grunn at alle boliger i reserven kan 

realiseres innen 2040, så lenge etterspørselen er til-

strekkelig høy. 

 
Figur 20: Anslått realisering av boliger til og med 2039 

 
Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

                                                                    
10 Merk at vi med dette legger til grunn to personer per husholdning. 
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Figur 21: Netto boligreserve - Implisert boligbygging i SSBs MMML-alternativ (2017-2040) fratrukket bolig-
reserven. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (kart) og SSB 
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Figur 22: Netto boligreserve - Implisert boligbygging i Oslo kommunes mellomalternativ (2017-2027) frat-
rukket boligreserven. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (kart) og Oslo kommune 
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5.2 Scenarier for boligbygging 

Gjennomgangen over understreker at det må være en 

balanse mellom befolkningsvekst og boligbygging – 

både i størrelsesomgang og fordeling utover bydeler. 

Boligreserven betinger imidlertid på gjeldende politiske 

føringer og retningslinjer, og hvor framtidens boliger 

skal bygges er dermed delvis opp til kommunen.11 Po-

litikken som føres i Oslo kan med andre ord være med 

å påvirke befolkningsutviklingen gjennom regulering 

av boligbygging. 

I planleggingen av hvor framtidens boliger skal bygges 

må kommunen veie innbyggernes preferanser for bo-

setting mot hensynet til bærekraftig utvikling i kommu-

nefinanser og den samlede befolkningens bokvalitet. 

Det innebærer at kommunen både bør se til både hvor 

i hovedstaden nye innbyggere ønsker å bosette seg, 

og hvilke områder det vil være hensiktsmessig fra 

kommunens ståsted at de bosetter seg. Dette er en 

vanskelig avveining, særlig siden utviklingen i befolk-

ningens bopreferanser utgjør en grunnleggende usik-

kerhet. 

Resultatet av denne avveiningen vil – sammen med 

konsentrasjonen av eksisterende opparbeidelser og 

topologiske og geologiske forhold – være bestem-

mende for kommunens framtidige boligutvikling. Ved 

siden av å avgjøre hvor i hovedstaden befolknings-

veksten kommer, vil dimensjoneringen og plasse-

ringen av boligutviklingen være med å påvirke både 

sammensetningen av og veksten i befolkningen. 

Kommunens boligpolitikk vil i hovedsak påvirke to for-

hold ved boligbyggingen: antall boliger som bygges og 

boligenes beliggenhet. Noe overordnet kan vi derfor il-

lustrere boligpolitikken langs to dimensjoner, slik vi har 

gjort i figur 23. Figuren er ment som en konseptualise-

                                                                    
11 I tillegg vil naturligvis eksisterende opparbeidelser, samt topo-
logiske og geologiske forhold legge begrensninger for økning i 
eksisterende utnyttelsesgrad. 

ring av ulike strategiske valg. Langs den vertikale ak-

sen varierer politikken mellom henholdsvis lav og høy 

boligbygging, og langs den horisontale varierer politik-

ken mellom spredt utvikling og fortetting. 

Figur 23:Boligpolitikk langs to dimensjoner 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Langs disse aksene uttegner det seg fire alternative 

politiske strategier for boligbyggingen, og derigjennom 

befolkningsutviklingen: 

A. Høy og spredt boligbygging 

B. Høy boligbygging og fortetting 

C. Lav og spredt boligbygging 

D. Lav boligbygging og fortetting 

Dette er alternativer som vil være av betydning både 

for hvor stor andel av befolkningsveksten i arbeidsmar-

kedsregionen Oslo vil kunne absorbere, samt hvordan 

befolkningsveksten vil fordele seg geografisk internt i 

hovedstaden. Utover størrelsen på og plasseringen av 

framtidens innbyggere, vil valg av strategi ha konse-

kvenser for behov for investeringer i kommunal og fyl-

keskommunal infrastruktur.12 

12 Strategienes betydning for kommunens investeringskostnader 
er ikke belyst her, men vil belyses senere i Infrastrukturprosjek-
tet. 
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I det følgende vil vi kort gå gjennom de ulike alternati-

vene på et overordnet nivå. Før vi gjør dette er det 

imidlertid behov for å definere en referansebane som 

alternativene kan beskrives relativt til. I referanseba-

nen legger vi til grunn at samlet antall innbyggere i 

Oslo vil utvikle seg i takt med SSBs befolkningsfram-

skrivinger under alternativet med lav innvandring 

(MMML). Den relative fordelingen av veksten på byde-

ler vil imidlertid følge den Oslo kommune legger til 

grunn i sine bydelsframskrivinger til og med 2027, for 

deretter å følge PBEs anslag for når de ulike boligre-

servene realiseres fram mot 2040. 

5.2.1 Alternativ A: Høy og spredt boligbygging 

I dette alternativet vil boligbyggingen være høyere enn 

i referansebanen, samtidig som perifere boligområder 

i kommunen raskere tas i bruk. Dette innebærer blant 

annet at man raskere tar i bruk boligreservene i Gro-

ruddalen og at realiseringen av Gjersrud-Stensrud 

framskyndes. Den økte boligbyggingen vil åpne for at 

flere som i dag arbeider i, men bor utenfor Oslo kan 

bosette seg innenfor kommunegrensen. Den direkte 

implikasjonen av strategien er dermed økt befolknings-

vekst i Oslo. 

Som følge av at en relativt stor andel av boligbyg-

gingen foregår i perifere boligområder der knappheten 

på ledige tomtearealer er mindre, vil det åpnes for mer 

variert boligbygging. Det innebærer at det vil være 

plass til småhusbebyggelse i tillegg til leiligheter. Den 

varierte boligbyggingen vil være avgjørende for at 

kommunen skal kunne tiltrekke seg småbarnsfamilier 

med preferanser for større plass og utearealer. Strate-

gien vil med det også bidra til å påvirke alderssammen-

setningen og antall barnefamilier i hovedstaden. 

                                                                    
13 Jf. initiativet «Oslo 100 000». 

5.2.2 Alternativ B: Høy boligbygging og fortetting 

Også i dette alternativet vil boligbyggingen være høy-

ere enn i referansebanen, men her vil veksten være 

konsentrert i de sentrumsnære bydelene. Med «sen-

trumsnært» mener vi primært områder innenfor Ring 

3, men enkelte store utviklingsarealer litt utenfor Ring 

3 (eksempelvis Hovinbyen) er også inkludert. De mer 

perifere arealene i boligreserven, som Gjersrud-Stens-

rud og mesteparten av Groruddalen, vil utgå, mens 

nye arealer i sentrum vil oppstå. Blant annet vil alter-

nativet innebære en betydelig økning i dagens utnyt-

telsesgrad i Kvadraturen.13 Samtidig åpnes det for økt 

høyhusbebyggelse, mens leilighetsnormen forkastes. 

Implikasjonene av denne strategien er som i forrige al-

ternativ at befolkningsveksten øker relativt til referan-

sebanen. Utviklingen i befolkningens sammensetning 

vil imidlertid være en annen. Som følge av at boligbyg-

gingen er konsentrert rundt sentrum vil det være lite 

plass til annen bebyggelse enn leilighetsblokker. Utvik-

lingen er dermed mindre attraktiv for småbarnsfamilier, 

noe som isolert sett vil redusere fruktbarheten og øke 

gjennomsnittsalderen i hovedstaden.  

5.2.3 Alternativ C: Lav og spredt boligbygging 

I dette alternativet vil boligbyggingen være lavere enn 

i referansebanen, selv om det satses på spredt og va-

riert bosetning også i periferien av hovedstaden. Dette 

kan skyldes et ønske i kommunen om å begrense 

veksten, enten av hensyn til bokvaliteten til eksiste-

rende innbyggere eller kommunens finanser. Implika-

sjonene av en slik strategi er at en mindre andel av de 

som arbeider i Oslo vil bosette seg i hovedstaden, 

mens en stadig større andel vil bosette seg i omkring-

liggende kommuner i pendleravstand. Befolknings-

veksten vil følgelig avta.  

https://www.asplanviak.no/aktuelt/2017/06/22/oslo-100-000-1/
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Som følge av at den relativt stor andel av boligbyg-

gingen foregår i områder med god plass, vil man også 

i dette alternativet muliggjøre variert boligbygging som 

appellerer til småbarnsfamilier. Betydningen for al-

derssammensetningen vil således være den samme 

som i alternativ A, men endringene vil bli mindre som 

følge av at boligbyggingen ligger på et lavere nivå. 

5.2.4 Alternativ D: Lav boligbygging og fortetting 

I dette alternativet vil boligbyggingen være lavere enn 

i referansebanen, samtidig som boligbyggingen som 

kommer er konsentrert i sentrumsnære bydeler. Utvik-

lingsområder i perifere bydeler av hovedstaden utgår 

fra boligreserven, men det gjøres ingen juridiske eller 

regulative endringer som åpner for høyere utnyttelses-

grad i sentrum. 

Som en implikasjon av denne strategien vil befolk-

ningsveksten avta sammenlignet med referanseba-

nen. Samtidig vil den sentrumskonsentrerte utvik-

lingen gjøre hovedstaden mindre attraktiv for små-

barnsfamilier, med redusert fruktbarhet og økt gjen-

nomsnittsalder som resultat.  
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I denne delutredningen har vi drøftet ulike grunnleg-

gende usikkerheter knyttet til den demografiske utvik-

lingen i Oslo kommune. Vi har vurdert og sammenlig-

net en rekke befolkningsframskrivinger laget av SSB 

og kommunen selv, og sett disse i lys av siste tids ut-

vikling. 

Innvandringen siden våren 2016 har vært lavere enn 

hva som ble lagt til grunn i SSBs hovedalternativ for 

befolkningsframskrivinger. I dialog med SSB har vi 

kommet fram til at befolkningsframskrivingene som 

legger til grunn lav innvandring (MMML) er en mer 

plausibel bane for befolkningen i Norge, og i Oslo. Vi 

har derfor valgt å legge denne banen til grunn som en 

referansebane for framtidig utvikling i den samlede be-

folkningsmengden i Oslo. Denne banen vil også ligge 

til grunn for alderssammensetningen i framskrivings-

perioden. 

Oslo kommune lager imidlertid egne framskrivinger 

med utgangspunkt i SSBs hovedalternativ. Disse fram-

skrivingene bygger i større grad enn SSB sine på de-

taljkunnskap om Oslo kommune, og særlig framskri-

vinger av boligbygging i kommunen. I vår hovedbane 

for befolkningsutviklingen har vi derfor valgt å legge til 

grunn Oslo kommunes relative fordeling av innbyggere 

på bydeler. Vi legger altså til grunn samlet befolknings-

vekst som i MMML-framskrivingen til SSB, men forde-

ler veksten utover bydeler med like nøkler som kom-

munen bruker i sine egne framskrivinger. Kommunens 

bydelsvise framskrivinger strekker seg imidlertid ikke 

lenger enn til 2027. I de siste årene av framskrivingene 

vil vi derfor legge til grunn PBEs anslag for når ulike 

deler av boligreservene blir realisert. 

Det er imidlertid viktig å være klar over at utviklingen i 

de forholdene som er bestemmende for befolkningsut-

viklingen til dels lar seg påvirke av politikken som føres 

i kommunen. Kommunens ønske om framtidig vekst, 

og derigjennom valg av strategi for å oppnå ønsket 

vekst, vil være av stor betydning for utviklingen. Vi har 

derfor forsøkt å konseptualisere ulike strategiske valg 

for kommunen langs to dimensjoner: boligbyggingens 

dimensjonering og plassering. Selv om dette på lang 

nær gir noen komplett oversikt over ulike politiske stra-

tegier knyttet til boligbyggingen, illustrerer de omtalte 

alternativene hvordan ulike politiske valg vil ha viktige 

implikasjoner for den demografiske utviklingen i ho-

vedstaden. 

6.1 Befolkningsframskrivingene ligger til grunn 

for investeringsbehovet   

Det videre arbeidet i Infrastrukturprosjektet vil i stor 

grad nyttiggjøre seg av drøftingene og funnene i denne 

delutredningen. I de samfunnsøkonomiske analysene 

av langsiktig planlegging og finansiering av kommunal 

infrastruktur er det essensielt å legge til grunn et godt 

utarbeidet og nøye forankret nullalternativ. I dette null-

alternativet må behovet for investeringer i infrastruktur 

på lang sikt beregnes, og i disse beregningene er hva 

vi legger til grunn om befolkningsutviklingen helt avgjø-

rende. 

Både samlet innbyggertall og sammensetningen av 

befolkningen vil være av betydning for investeringsbe-

regningene. Det aggregerte investeringsbehovet kom-

munen står overfor består av summen av alle innbyg-

geres behov for infrastruktur. Det er likevel ikke nød-

vendigvis en lineær sammenheng mellom investe-

ringsbehov og befolkningsvekst. På den ene siden vil 

arealmangel og høy befolkningstetthet øke kompleksi-

teten i nye investeringer – og særlig dersom investe-

ringene innebærer tiltak i grunnen. Kompleksiteten er 

særlig stor når ny og bedre infrastruktur krever midler-

tidig stenging eller rivning av eksisterende infrastruk-

turløsninger. 

På den andre siden vil imidlertid høy befolkningstetthet 

muliggjøre høyere utnyttelse av infrastruktur innenfor 

et område. Økende befolkningstetthet kan også gi øko-

nomisk grunnlag for nye løsninger ved at det normalt 

er betydelige stordriftsfordeler knyttet til de fleste infra-
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strukturløsninger. Eksempelvis vil normalt en ny t-ba-

neløsning forutsette et minimum av brukere for å 

kunne sies å være en kostnadseffektiv transportløs-

ning. Økt befolkningskonsentrasjon kan dermed gi 

grunnlag for investeringer i ny infrastruktur i områder 

hvor dette ikke var kostnadseffektivt tidligere. 

Investeringsbehovet vil videre avhenge av tilstand og 

kapasitet på eksisterende infrastruktur, både med 

tanke på vedlikeholdskostnader og terskelnivåer for 

når infrastrukturens kapasitet er nådd og nyinveste-

ringer i samme område er nødvendig. Samtidig vil for-

delingen av befolkningen på ulike aldersgrupper, for 

eksempel barn i grunnskolen eller pensjonister, være 

viktig for dimensjoneringen av visse typer infrastruktur. 

Kommunenes prioriteringer må også forholde seg til 

lover og reguleringer som gir føringer for ressursbruk 

på ulike tjenester. For eksempel er enkelte tjenester 

rettet inn mot bestemte aldersgrupper i befolkningen. 

Det betyr at brukerne av barnehager og grunnskoler er 

begrenset til barn i bestemte aldersgrupper, mens de 

                                                                    
14 Jf. Cappelen m.fl. (2017). 

eldre er overrepresentert blant brukerne av pleie- og 

omsorgstjenester. 

SSB har nylig gjennomført en analyse av konsekven-

ser av demografisk utvikling for Oslo kommuners inn-

tekter og utgifter.14 Resultatene viser at Oslo vil få en 

større andel av de bundne kostnadene innenfor pleie 

og omsorg og sosialhjelp, mens de bundne kostna-

dene vil gå ned relativt sett innenfor grunnskoler og 

barnehager. Kostnadene knyttet til sosialhjelp av-

henger primært av ulike forutsetninger for innvandring, 

og vil være mindre alternativet med lav innvandring 

(MMML). I lavalternativet for innvandring vil imidlertid 

kostnadene knyttet til pleie og omsorg blir relativt høye 

som følge av at en større andel av befolkningen vil 

være eldre i dette alternativet. Sammenlignet med 

2014 anslås realveksten i Oslos utgiftsbehov å øke 

med i overkant av 17 prosentpoeng fram mot 2025. Ut-

viklingen tilsier at den økonomiske situasjonen for Oslo 

blir noe svakere enn den har vært de siste tiårene. 
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