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Befolkningsnotat: 1. kvartal 2022 

 

Befolkningsveksten i årets tre første måneder er den laveste som er registrert i perioden 2012 -2022. 

 

Årsakene til den lave veksten illustreres i figuren under som viser at fødselsoverskuddet i 1. kvartal var  

minimalt (7). Dette skyldes færre fødsler, men også vesentlig flere døde sammenlignet med tidligere år.  

På landsbasis steg fruktbarheten i 2021 første gong på 12 år, men i årets første kvartal var den lavere enn før 

oppgangen i 2021. I årets tre første måneder ble det født 12 900 barn i Norge, noe som er det laveste i første 

kvartal siden SSB begynte å lage kvartalsstatistikk i dagens form i 1997. Vi ser den samme tendensen i Bærum, 

noe som kan tyde på at økningen i antall fødsler under pandemien var et forbigående «fenomen».  

1. april 2022 bodde det 129 073 innbyggere i Bærum kommune 
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Figuren viser også at antall døde i 1. kvartal var høy sammenlignet med de tre forutgående år. Dette skyldes 

nok at dødeligheten var lav i 2020 og et stykke inn i 2021 på grunn av smittebegrensende tiltak under 

koronapandemien. Det var ventet at dødeligheten ville øke når disse tiltakene ble opphevet.   

Netto innflytting til Bærum fra andre kommuner var negativ (-216) men en høy netto innvandring fra utlandet 

(300) sørget for at befolkningen økte med totalt 91 personer i årets første kvartal. Innvandringen inkluderer i 

liten grad ukrainere. Bosetting av ukrainske flyktninger vil etter alt å dømme gjenspeiles i 

befolkningsstatistikken for 2. kvartal 2022.  

Befolkningsprognosen 2022 

Gjeldende befolkningsprognose legger til grunn en samlet befolkningsvekst i 2022 på 954 personer. 

Befolkningsprognosen oppdateres i juni hvert år. 

 

 

Tallmaterialet er innhentet fra SSB, 2022. 

Fødte Døde
Fødselsover-

skudd
Netto

innvandring
Netto

innflytting
Kvartalsvis

vekst

2019K1 310 237 73 161 -54 180

2020K1 329 226 103 6 27 136

2021K1 303 204 99 125 24 248

2022K1 285 278 7 300 -216 91
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Befolkningsvekst 1. kvartal 2019-2022


