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9 Befolkningsutvikling og 
     boligbygging

9.1 Historisk befolkningsvekst

Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2007–2014 for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og 
landet.  

Befolkningsvekst i perioden 2007–2014 (SSB, 2015)

Bærum hadde frem til 2012 en lavere prosentvis befolkningsvekst sammenlignet med Asker, Oslo og Akershus. 
I 2012 hadde Bærum den høyeste veksten. I 2013 jevnet veksten seg ut og Bærum, Asker og Oslo fikk tilnærmet 
identisk befolkningsvekst dette året. I fjor (2014) hadde Oslo og Asker en sterkere vekst enn Bærum. 
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Befolkningsvekst i Bærum kommune i 2012, 2013 og 2014 (SSB, 2015)

Befolkningsveksten i 2014 ble noe høyere enn i 2013 og var i nærheten av rekordveksten i 20121. Netto inn-
vandring har stabilisert seg på 2013-nivå mens netto innflytting fra andre kommuner økte, sammenlignet med 
året før. Fødselsoverskuddet er på 453, som er sammenlignbart med de fem siste årene. Nettoinnflyttingen (fra/
til andre kommuner) ble den største vekstkomponenten i 2014. En nærmere analyse viser at innvandrerandelen 
i nettoinnflyttingen utgjorde 423 personer. Innvandrerandelen2 av både netto innvandring og netto innflytting 
utgjorde derfor 1 275 personer eller 61 prosent i 2014.

9.2 Prognose for befolkningsutviklingen 2014–2040

Den nye befolkningsprognosen for perioden 2015–2040 er laget i Kompas3, som tidligere år.

Vekstbane – Bærum 2015–2040 (Kompas, 2015)

1)  Folketilveksten er regnet som differansen mellom folkemengde to påfølgende år, og stemmer ikke helt overens med summen av 
fødselsoverskudd og nettoinnflytting/nettoinnvandring

2) Innvandrerandelen defineres som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
3) KOMPAS – kommunenes plan- og analysesystem
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Prognosen viser at befolkningen i Bærum forventes å vokse opp mot 143 000 de første 10 årene frem mot 2025, 
til opp mot 161 500 i 2035 og 167 000 i 2040.

En viktig variabel eller forutsetning for kompasprognosen er kommunens boligbyggeprogram, laget av 
Miljø- og planadministrasjonen. En annen «lokal» forutsetning er stipulert netto innflytning til kommunen 
som bygger på historiske flyttedata, gjeldende boligbyggeprogram samt anslag for kommende års innvandring, 
inklusive mottak av flyktninger. 

Befolkningsveksten i Bærum antas å bli stabilt høy i prognoseperioden. Boligutbyggingen som er planlagt, 
er relatert til langsiktig drifts- og investeringsplan der det per i dag foreligger planer for når større skoleutbyg-
ginger (nye bygg og utvidelser av eksisterende skolebygg) gjennomføres. Boligbygging i perioden 2023–2027 
er spesielt høy fordi det da planlegges å ferdigstille nye skoler i Sandvika, på Ballerud og på Fornebu. Markeds-
tilpasninger og planprosesser vil muligens forskyve dette noe ut i tid. 

Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Usikkerheten øker utover i prognoseperioden og er 
mest presis det første eller de første årene. Politisk er det ennå ikke tatt stilling til utbyggingsrekkefølge. Dette 
vil vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanen i 2016/2017.

Kompasprognosen viser en jevn vekst i antall barn i barnehagealder frem mot år 2030. Det er spesielt stor 
usikkerhet knyttet til denne aldersgruppen fordi det er høy mobilitet og innflytting i aldersgruppen 30–40 år 
med barn i alderen 0–5 år. I planlegging av barnehagekapasitet er det derfor nødvendig å ha en beredskap for 
at utviklingen kan avvike fra det prognosen legger opp til. 
 
Prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, Bærum 2015–2030 
(Kompas, 2015) 

Antall barn i barnehagealder og elever i grunnskolen øker jevnt i hele prognoseperioden frem til 2030. Blant de 
eldste er veksten kraftigst i aldersgruppen 67–79 år. Aldersgruppen 80+ vil få en kraftig vekst fra 2022.

 Befolkningsvekst og boligbygging kan illustreres i 5-årsintervaller. Tabellen under viser faktisk og stipulert 
befolkningsvekst og boligbygging den siste og kommende 5-årsperiode.

Gjennomsnittstall Siste 5 år (2010–2014) Kommende 5 år (2015–2019)

Årlig befolkningsvekst i personer, gjennomsnitt 1 894 1 798

Årlig befolkningsvekst i %, gjennomsnitt 1,65 % 1,45 %

Årlig boligbygging, gjennomsnitt 544 634
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Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. På kort sikt, for eksempel i en 
handlingsprogramperiode, kan faktorer som generasjonsskifter, flyttestrømmer, aggregert boligpotensiale 
(usolgte/ubenyttede boliger), ubenyttet utleiepotensiale samt prisnivåer og konjunkturer påvirke befolknings-
utviklingen mer enn den faktiske boligbyggingen skulle tilsi. Dette underbygges av historisk statistikk som 
viser at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting i enkelte år, 
jamfør figuren under. 

Årlig befolkningsvekst og ferdigstilte boliger i Bærum, 2004–2014 
(Kompas, Miljø- og planadministrasjonen, 2015) 
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