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FORORD 

Fylkeskommunene på Østlandet har i noen tid vært opptatt av muligheten for i fellesskap å gjøre 

noe for å styrke konkurranseutsatt næringsvirksomhet, og dermed redusere de negative 

virkningene av todelingen i norsk økonomi. Tilnærmingen til denne utfordringen skjer i 

erkjennelse av at dette primært handler om makroøkonomi, og at fylkeskommunenes muligheter 

til vesentlig påvirkning er begrensede. Samtidig vurderes mulighetene for påvirkning større om 

de åtte fylkeskommunene, eller de fleste av dem, kan stå sammen om tiltak og 

påvirkningsaktiviteter. 

Basert på foreliggende kunnskap og diskusjoner, har Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 

vedtatt at det skal arbeides med en felles prosjektpakke med fem tiltaksområder. Kontaktutvalget 

er øverste organ innen Østlandssamarbeidet, der hver fylkeskommune har tre representanter: 

fylkesordfører/fylkesrådsleder/byrådsleder, leder for opposisjonen i fylkesting/bystyre og øverste 

administrative leder. 

Det ble avholdt et arbeidsseminar i Akershus fylkeskommune 13. mai med innledere fra NHO, 

Nav, Telemarksforskning og Østlandsforskning. Knut Vareide, Telemarksforskning og Morten 

Ørbeck, Østlandsforskning ble etterpå anmodet om å utarbeide hver sine notater basert på sine 

innlegg rundt temaet Næringsutvikling og andre regionale utviklingstrekk sett i sammenheng. 

Situasjonen på Østlandet slik Knut Vareide beskrev den er preget av meget sterk 

befolkningsvekst, i hvert fall i sentrale områder, men svak utvikling i såkalte basisnæringer 

sammenliknet med Vestlandet. Undertegnede tok mer utgangspunkt i befolkningsveksten og så 

på mulighetene for at denne i større grad kan spres rundt på Østlandet og hvilke næringsmessige 

muligheter dette i så fall gir.  Det foreliggende notat redegjør nærmere for dette.  Vi ser her 

nærmere på lange linjer i befolkningsveksten på Østlandet og på hva som kan forventes av 

befolkningsutvikling i ulike deler av Østlandet iht. SSBs befolkningsfremskrivninger. Videre 

drøftes det mulighetsrommet for ytterligere befolkningsvekst utenfor Osloområdet som kan ligge 

i møtet mellom veldig sterk forventet vekst i Oslo-området og ny infrastruktur rundt Oslo, og 

hvilke næringsmessige muligheter som vil følge med for de som lykkes å tiltrekke seg flere 

innbyggere. Hovedhypotesen som drøftes er at man gjennom å gjøre seg attraktiv for tilflytting 

også vil bidra til næringsutvikling. Gjennomgående begrep vil være Regionforstørring – 

Pendlingsbasert tilflytting og Befolkningsdrevet næringsutvikling. 

Lillehammer/Hamar 20.mai 2014 

 

Merethe Lerfald       Morten Ørbeck 

forskningsleder      prosjektleder 
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1 LANGE LINJER BAKOVER I TID   

Forholdet mellom veksten i Oslo-området og øvrige deler av Østlandet sto sentralt hos 

Østlandskomiteen som arbeidet 1965-69 under ledelse av odelstingspresident Nils Hønsvald og 

besto av fylkesordførere og fylkesmenn i de åtte Østlandsfylkene foruten statssekretærene i 

Industri-, Landbruks-, Samferdsels- og Kommunaldepartementet. Utvalgets arbeid var preget av 

bekymring for en for sterk vekst i Oslo-området og ønsket om en desentralisert vekst. Det kan 

være interessant å se nærmere på de vurderinger komiteen gjorde og de forslag den fremmet, 

også med tanke på dagens situasjon på Østlandet og den forventede sterke veksten i Oslo-

området: 

Komiteen anser det ønskelig å få en sterkere desentralisering av den framtidige tilvekst i 

Østlandets folkemengde og næringsliv enn de nåværende tendenser synes å føre til. Når det gjelder 

spørsmålet om hvilke former for desentralisering det kan være realistisk å ta sikte på, bør 

utgangspunktet etter komiteens mening være følgende: Neddemping av befolkningsveksten i 

hovedstadsområdet (definert som Oslo med de ni nærmeste omegnskommuner), og vesentlig 

sterkere vekst i byer og tettsteder i innlandsområdene og de ytre fjordområder. For at dette skal 

kunne oppnås, må forholdene legges til rette for en sterkere tilvekst i nye basisarbeidsplasser i disse 

byene og tettsteder, samtidig som etableringen av nye basisarbeidsplasser reduseres i 

hovedstadsområdet sett under ett. 

Omlokaliseringer i disse retninger og i et omfang som monner noe, forutsetter etter komiteens 

oppfatning en vesentlig opptrapping av veksten i noen få, relativt store konsentrasjoner, i 

forholdsvis stor avstand fra Osloområdet. Dette er nødvendig for å få etablert 

lokaliseringsalternativer som reelt sett kan konkurrere med Osloområdet i større grad enn tilfellet 

er nå. Komiteen vurderer forholdene slik at noen få, sterke byregioner i god avstand fra Oslo også 

vil virke stimulerende på mellomstore og mindre tettsteder ellers i landsdelen, men det må tas sikte 

på særskilte tiltak for å stimulere veksten i regionsentre, herunder i utkantregionene. 

Hovedoppgaven for de mindre tettstedene er å betjene de mer perifere områdene, og denne 

betjening bør stadig forbedres. 

Komiteen har festet seg ved følgende områder som det bør tas sikte på å utvikle til særlig sterke 

ekspansjonsområder: 

A. «Mjøsområdet». Grunnpillarene i byutviklingen i Mjøsområdet må være Hamar, Gjøvik og 

Lillehammer. Også Raufoss, Moelv, Brumunddal, og eventuelt Elverum forutsettes å være 

med fullt ut i denne utvikling. Det blir her tale om en koordinert gruppe av nabobyer, kanskje 

med en viss grad av funksjonsfordeling.  
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B. Grenlandsregionen (tyngdepunkt Skien/Porsgrunn), og søndre del av Vestfold vestenfor det 

tett bosatte kystområde. 

C. Fredrikstad/Sarpsborgområdet. 

…………. 

I tidligere offentlige diskusjoner om mulighetene for å demme opp mot fraflyttingen fra 

innlandsområdene, har det vært på tale med en «forsvarsvoll», bestående av en rekke byer og 

tettsteder i forholdsvis god avstand fra Oslo. Det utviklingsmønster som komiteen har foreslått, 

inkluderer langt på veg en slik forsvarsvoll, etter følgende linje: Kongsvinger – Elverum – Hamar 

– Gjøvik – Dokka – Hønefoss – Kongsberg.     

Utgangspunktet for Østlanskomiteens forslag har visse likhetstrekk med dagens situasjon og den 

forventede sterke veksten i Oslo-området – men nå er det mer snakk om mulighetene for å spre 

veksten ut av og rundt Oslo enn å bygge voller for å stoppe innsiget. Østlandskomiteens forslag 

ble ikke direkte gjennomført, men 1970-tallet ble av flere ulike årsaker til distriktenes og 

distriktspolitikkens gullalder. Dette fremgår når vi seer på befolkningsutviklingen siden 1970, 

som vi litt forenklet kan dele inn i fire faser:  

Figur 1: Befolkningsutvikling 1970-2012. Indeks 1970=100 

 

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 
 

 Distriktenes 70-tall: Utviklingen gjennom 1970-tallet var preget av at relativt likartet utvikling 

i sentrum og periferi. Dette kan ses i sammenheng med fortsatt vekst i industrisysselsettingen 

og samtidig sterk utbygging av velferdssamfunnet gjennom kommunesektoren. I tillegg var 

det en grønn bølge blant folk som gjorde det populært å flytte på landet, vi hadde 
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opptrappingsvedtaket i landbruket og andre distriktspolitiske tiltak. Sammen med visse 

demografiske trekk ga dette en regionalt balansert vekst fra midten/slutten av 1960-tallet og 

gjennom 70-årene. Hedmark og Oppland hadde vekst på linje med landsgjennomsnittet og 

«vekstsenteret» Kongsvinger økte befolkningen med 32 prosent fra 1967-1982. Oslo 

kommune gikk faktisk tilbake i folketall med 8 prosent fra 1967 til 1984. 

 Sentralisering fra 1980-tallet: Siden begynnelsen på 1980–tallet har vi imidlertid hatt en 

tydelig sentralisering – synliggjort gjennom sterk vekst i Oslo og Akershus – og stopp i 

veksten for Hedmark/Oppland.  Kongsvinger hadde f.eks. helt identisk folketall i 2010 som i 

1982. 

 Regionforstørring rundt Oslo fra midten av 1990-tallet: Siden midten på 1990-tallet er denne 

sentraliseringen koplet med regionforstørring og spredning av veksten i Oslos omland. Vi ser 

dette tydeligst i Østfold som går inn i en periode med sterk befolkningsvekst og i de Oslo-

nære deler av øvrige Østlandsfylker, også Hedmark og Oppland. Dette må dels ses i 

sammenheng med utbygging av infrastruktur rundt Oslo, også nordover pga. OL og 

Gardermoen. Videre muliggjorde utbyggingen av ISDN (1994-2002) spredning av internett og 

økte mulighetene for hjemmekontor. Sammen med økt brukt av fleksibel arbeidstid og det 

forhold at flere og flere som jobber i pendlingsvennlige yrker, ble det mulig å flytte stadig 

lenger fra Oslo, men fortsatt jobbe der. Flere og flere kommuner i Oslos omland opplevde 

altså pendlingsbaserte tilflytting. 

 Arbeidsinnvandringen. Siden 2006/2007 har sterk økning i innvandringen akselerert veksten i 

Norge og også kommet mindre sentrale områder til gode. Denne innvandringsboomen 

stammer ikke fra noen ny flyktningstrøm siden netto innvandringen fra Afrika og Asia har 

vært relativt stabil de siste 10-15 årene. Det er den europeiske arbeidsinnvandringen som har 

tatt av siden 2006/7 – med sterkt og økende nettoinnflytting både fra nordiske land, andre 

vesteuropeiske land og ikke minst Polen, Baltikum og andre øst-europeiske land 

Alle økonomiske regioner på Østlandet økte antallet innvandrere i befolkningen i perioden 2007-

2012 og nesten alle hadde befolkningsvekst. Kun i Rjukanregionen, Nord-Gudbrandsdalen og 

Vest-Telemark var ikke veksten i innvandrerbefolkningen tilstrekkelig til å gi samlet 

befolkningsvekst.  
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Figur 2: Prosentvis befolkningsendring 1.1.2007-1.1.2012 fordelt på innbyggerkategori 

 
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 
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2 LANGE LINJER FREMOVER  

Den sterke og arbeidsinnvandringsdrevne befolkningsveksten 2007-2012 påvirker også SSBs 

befolkningsfremskrivninger som i stor grad er basert siste års utviklingstrekk. Slike 

fremskrivninger kan lages på høye, lave og middels forutsetninger om hhv. fremtidig fertilitet, 

levealder, mobilitet/sentralisering og innvandring. SSB har regionaliserte fremskrivninger frem til 

2040. 

Som en følge av siste fem års positive befolkningsutvikling gir disse fremskrivningene, også i det 

såkalte MMMM-alternativet med bare middels forutsetninger, en langt bedre utvikling i de fleste 

regioner og kommuner på Østlandet de kommende 28 årene fra 2012 frem mot 2040 enn de har 

hatt i de foregående 28 år. Eksempler fra Innlandet viser at mens kun halvparten av Innlandets ti 

planregioner hadde befolkningsvekst foregående 28 år får alle det frem mot 2040 iht. MMMMM.  

Figur 3: Faktisk befolkningsendring 1984-2013 og fremskrevet befolkningsendring 2013-2040 iht. MMMMi 

 

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 

 

I alt gir MMMM 70.000 nye innbyggere i Hedmark og Oppland i 2040. Legger vi i stedet til grunn 

forutsetninger om ingen flytting eller innvandring (alternativ MM00), dvs. at man må leve av 

egen reproduksjon, går befolkningen i Innlandet tilbake. Ser man på en fremskrivning som 
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tillater innenlandsk flytting, men ikke innvandring, blir befolkningen uendret. Fremtidig vekst i 

Hedmark og Oppland forutsetter altså at Norge har netto innvandring.  

Spørsmålet er da om den sterke europeiske arbeidsinnvandringen de siste åra vil fortsette, om de 

som allerede har kommet blir værende eller reiser hjem igjen og om de vil fortsette sitt regionale 

bosettingsmønster. Befolkningsstatistikk for 1.januar 2014 viser at befolkningsveksten i Norge er 

noe svakere enn i fremskriviningene og at mange Østlandsregioner og -kommuner, spesielt i 

distriktene, ligger etter MMMM-skjema, dvs. har hatt svakere befolkningsvekst de siste to åra 

enn det SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2012 tilsa. For mange av utkantregionene betydde 

det at man igjen har fått tilbakegang i befolkning. 

Selv om befolkningsfremskrivningene i MMMM skulle slå til så kommer eldrebølgen. Dette gir 

betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet.  

 

Figur 4: Utviklingen i antall personer i alderen 20-66 per person over 67 1990-2012 og 2012-2040 (MMMM).  

 
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB  
 

Forholdet mellom antallet personer i alderen 20-66 år (normal yrkesaktiv alder) og personer over 

67 år (normal pensjonsalder) har både på landsbasis og i Innlandet vært økende siden 1990 frem 

mot en topp de siste par år. Etter hvert som de store etterkrigskullene nå går over i pensjonistenes 

rekker vil forholdstallet i følge SSBs befolkningsfremskrivninger (MMMM) falle fra dagens nivå 

på 4,7 til 2,9 i 2040 for landet under ett. I flere regioner og kommuner vil det bli færre enn 2 i 

normal yrkesaktiv alder per alderspensjonist i 2040. 

Eldrebølgen stiller stat og kommune overfor finansielle utfordringer: Det blir relativt færre 

inntektsmottakere i forhold til trygdemottakere. Denne effekten må kommunene kunne 

forutsette at staten håndterer ved hjelp av Pensjonsfond-Utland. 
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Den andre utfordringen eldrebølgen stiller oss alle overfor knytter seg til fremtidig tilgang på og 

behov for arbeidskraft - færre skal stelle flere - hvordan veksle oljedollar i sykepleiere? Denne 

utfordringen kommer i to trinn: Etterkrigskullenes uttreden av arbeidsmarkedet kommer raskt, 

det økte omsorgsbehovet hovedsakelig 10-15 år senere. 

Et regneeksempel Østlandsforskning gjorde i prosjektet «Scenarier for Innlandet 2030» viste at 

eldreomsorgen i Innlandet vil kreve 5.000 nye ansatte i 2030 for å kunne opprettholde nåværende 

standard. Beregnet vekst i hele arbeidsstyrken var til sammenlikning på 3.500. Med de 

daværende befolkningsfremskrivningene ville altså eldreomsorgen alene legge beslag på hele 

den beregnede veksten i arbeidsstyrken fremover og enda litt mer. En slik utfordring kan i noen 

grad møtes med ny velferdsteknologi, produktivitetsvekst og økt yrkesdeltakelse, men skjerper 

uansett kampen om arbeidskraften. 

Store deler av Østlandet trenger altså flere innbyggere for å løse sine arbeidskraftsutfordringer og 

for å kunne realisere sine ambisiøse mål for befolkningsutviklingen. Og Osloregionen kan av 

mange betraktes som et stort og spennende «marked»: 

Figur 5: Befolkningsfremskrivninger mot 2040. Middels forutsetninger om fertilitet, levealder, innvandring og 

mobilitet  

 
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 
 

I det såkalte MMMM-alternativet med middelverdier på de benyttede forutsetningene om 

fremtidig utvikling i fertilitet, levealder, innvandring og innenlandsk mobilitet vil Oslo og 
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Akershus alene øke med rundt 430.000 innbyggere fra 2012 til 2040. Med andre forutsetninger 

kan veksten her bli enda sterkere. Det arbeides på ulike måter med å møte utfordringen 

Osloregionen er stilt overfor med en slik utvikling. Med allerede høy utnyttingsgrad og 

markagrense gjør at det uansett må påregnes økte eiendomspriser og bokostnader i de sentrale 

deler av Osloregionen.  

Dette i kombinasjon med planlagt infrastrukturutbygging representerer et mulighetsrom for 

mange regioner på Østlandet. 
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3 MULIGHETSROMMET 

3.1 Næringsdrevet befolkningsutvikling eller befolkningsdrevet næringsutvikling 

Hvordan skal så regioner rundt om på Østlandet kunne ta en større del i befolkningsveksten? 

Tradisjonelt har regional- og distriktspolitikken i stor grad dreid seg om næringspolitikk og mye 

av næringspolitikken har dreid seg om å skape attraktivitet for eksisterende og nye 

foretak/bedrifter - Får man bedrifter og arbeidsplasser kommer det også folk! 

Før var det i hvert fall slik. Gjennom de siste tiåra har det imidlertid skjedd grunnleggende 

endringer i viktige regionaløkonomiske sammenhenger som utfordrer slike strategier: 

 Vi har hatt en langvarig overgang fra primærnæringer og industri til tjenestesektoren som i 

Norge i dag sysselsetter hele 85 prosent. En stor del av dette er personrettede tjenester som vi 

yter hverandre der vi bor. Disse arbeidsplassene flytter altså i stor grad etter folk. Vi snakker 

selvfølgelig ikke bare om frisøren på hjørnet men om et bredt spekter av arbeidsplasser 

innenfor skole, helse, omsorg, varehandel, bygg og anlegg, kultur/fritid, restauranter osv.  

 Samtidig som lokale ringvirkninger av tradisjonell industri-/bedriftsetablering har avtatt, dels 

gjennom færre ansatte og dels gjennom mindre lokale innkjøp (varer er blitt globale og 

tjenestene ordnes i økende grad fra sentrale hovedkontor), har tilflytternes ringvirkninger økt 

ved at de drar med seg et stadig økende behov/etterspørsel og kjøpekraft, samt økte statlige 

overføringer til kommunene. 

 Humankapitalen har i mange voksende næringer overtatt som viktigste innsatsfaktor. Når vi 

i tillegg vet at det fremover forventes knapphet på arbeidskraft generelt (eldrebølgen), og 

kompetent arbeidskraft spesielt, vil rekrutteringsmulighetene kunne bli en langt viktigere 

lokaliseringsfaktor for næringslivet.  

Disse forhold medfører at bosetting er blitt minst like viktig for å få til næringsutvikling i en 

region som næringsutvikling er for å få til bosetting. I hvert fall vil ikke tradisjonell 

næringspolitikk lenger kunne virke alene uten sammen med tiltak for å gjøre det attraktivt å bo: 

"bolyst". Gjennom pågående regionforstørring vil også flere og flere kunne separere beslutninger 

om bosted og arbeidssted innenfor stadig større geografiske regioner. De kan altså flytte uten å 

bytte jobb (eller motsatt). Stikkord her er infrastruktur, regionforstørring og pendling.     
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3.2 Regionforstørring – hva mener vi med det og hvorfor ønsker vi det? 

I tillegg til den økte betydningen av såkalt befolkningsdrevet næringsutvikling pågår som nevnt 

også det fenomenet vi omtaler som regionforstørring. Gjennom stadig bedre infrastruktur og 

endringer i arbeidslivet kan man separere beslutningen om bosted og arbeidssted over stadig 

større regioner (bo- og arbeidsmarkedsregioner). Disse defineres ofte gjennom 

pendlingsstrømmer og reiseavstander.  

Disse funksjonelle bo- og arbeidsmarkedene er under stadig endring – blir færre og større – og 

varierer i omfang etter yrker, kjønn og utdanningsnivå. I Sverige ble antallet lokale 

arbeidsmarkeder som man kan definere ved hjelp av pendlingsstatstikk redusert fra 187 i 1970 til 

75 i 2008. 

Hvordan kan regionforstørring i seg selv være ønskelig? Det råder faglig enighet om at 

regionforstørring og -sammenkopling stimulerer økonomisk aktivitet og øker attraktiviteten for 

personer og bedrifter i de regioner/kommuner som knyttes sammen.: 

 Det gir økte valgmulighet mht. bolig og jobb (for begge i et parforhold).  

 Det gir bedre balanse i arbeidsmarkedet og mindre sårbarhet ved omstillinger. 

 Det gir større markeder for konsumentene og produsentene og muliggjør økt handel, 

konkurranse, stordrift og spesialisering. 

 Det stimulerer clusterdannelser. 

 Og det gir flere og flere kommuner/regioner mulighet for tilflytting og befolkningsvekst, også 

uten at de har jobber å tilby i utgangspunktet. 

Hvorfor har vi fokus på dette nå? Det skjedde noe rundt (også nord for) Oslo fra slutten av 90-

tallet. Mange kommuner med tidligere tilbakegang eller stagnasjon i folketall begynte å vokse. 

Årsakene var som nevnt knyttet til bedre infrastruktur og reduserte reisetider, nye muligheter for 

internett og hjemmekontor, mer fleksibel arbeidstid og flere som jobber i pendlingsvennlige 

yrker. Dette muliggjorde pendlingsbasert tilflytning og ga vekstimpulser. Pågående arbeid med 

fire-felts motorveger og andre vegoppgraderinger og ikke minst dobbeltspor på jernbane i 

Intercity-triangelet,, raskere togtider og flere avganger kan gi et nytt løft i pendlingsbasert 

tilflytting. Dette vil igjen gi vekstimpulser også for næringslivet, både for personrettet 

tjenestesektor og som rekrutteringsgrunnlag for kompetansebaserte næringer. Disse 

sammenhengene har Østlandsforskning sett nærmere på med finansieringen fra Sparebanken 

Hedmark.   

3.3 Pendlingsbasert tilflytting og befolkningsdrevet næringsutvikling 

Gjennom regresjonsanalyser er det påvist en sterk statistisk sammenheng mellom reisetid til Oslo 

og pendlingsandel til Oslo og befolkningsvekst, altså jo raskere reisetid til Oslo, jo større blir både 

pendlingen til Oslo og befolkningsveksten. Denne kombinerte økningen i Oslopendling og 
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befolkningsvekst indikerer at det skjer en pendlingsbaserte tilflytting når reisetiden til Oslo går 

ned. Våre analyser viser at reisetid til Oslo forklarer rundt 50 prosent av variasjonene i 

befolkningsvekst på Østlandet. Thorsen1 fant at reisetiden forklarer omtrent 60 prosent av 

variasjonen i befolkningsvekst mellom kommunene på Østlandet. 

Disse sammenhengene er forsøkt illustrert i kartene under som viser kommuner gruppert etter 

reisetid til Oslo fra kommunesenteret, andelen av kommunenes sysselsatte innbyggere som 

jobber i Oslo og prosentvis befolkningsendring i kommunene i perioden 1997-2007. Vi ser at 

innenfor timesomlandet er gjennomgående høy innpendling til Osloområdet. I dette området 

finner vi også regionene med sterkest befolkningsvekst.  

Figur 6: Kommuner på Østlandet etter reisetid med bil til Oslo, andel Oslopendling og befolkningsendring 1997-

2007 

 

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av blant annet SSB 

 

Vi har også sett at mange arbeidsplasser innen 

personrettet tjenesteyting står i en nær sammenheng 

med kommunenes innbyggertall. Befolkningsvekst 

vil dermed skape lokale arbeidsplasser i slike bransjer, først og fremst innenfor bygg og anlegg, 

varehandel, underholdning/fritid/service, barnehager og skoler.  

                                                      
1
 Thorsen, I. (2010): Pendling og kompetansearbeidsplasser. (Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget). 

Høgskolen Stord/Haugesund 
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Det pågår store vegutbygginger som vil gi redusert reisetid til Oslo med bil fra store deler av 

Østlandet. Dette vil sammen med presstendenser i det sentrale Osloområdet gi nye områder 

muligheter for pendlingsbasert tilflytting og befolkningsdrevet næringsutvikling.  

Utbygging av jernbane kan være spesielt viktig i forbindelse med regionforstørring blant annet 

fordi:  

 En satsing på regionforstørring som utviklingsstrategi – dvs. at folk skal reise mer i 

forbindelse ifbm jobb – innebærer klare miljømessige betenkeligheter uten en satsing på 

jernbane og annen kollektivtransport.  

 TØI2 har undersøkt langpendlingen i Intercityområdet og funnene indikerer at utbyggingen 

av toget er særlig viktig for å tiltrekke pendlergrupper med høy inntekt og utdanning som 

ofte har mer fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontordager og kan regne reisetid som 

arbeidstid. Denne gruppen innbyggere vil kunne være spesielt viktig som et potensielt 

rekrutteringsgrunnlag for fremtidig lokal næringsutvikling.  

For den enkelte region må en imidlertid være klar over at infrastrukturen bygges ut i alle 

retninger rundt Oslo og at det er fortsatt mye «ledig plass» i Oslos nærhet. Ting kommer altså 

ikke av seg selv – Både mulighetene og konkurransen øker i takt med bedre infrastruktur og økt 

regionforstørring rundt Oslo. 

3.4 Hva er så policy-implikasjonene? 

Som vi har vært inne på kan bosetting fremover være viktig for å få til næringsutvikling i en 

region. Innlandets muligheter i forbindelse med den sterke forventede veksten i Osloregionen 

ligger dermed i:  

 å få realisert infrastrukturplanene og dermed pendlingsmulighetene mot Oslo/Akershus 

 å utvikle og kommunisere attraksjonskraft som bosted, herunder skaffe nok boliger, tilpasset 

både innenlandske flyttere, arbeidsinnvandrere og flyktninger (husk at innvandrergruppene 

vil stå for størstedelen av den fremtidige veksten),   

 å tilrettelegge for ”medfølgende” næringsliv 

o De som flytter etter kundene 

o De som flykter fra kostbadsnivået  

o De som flytter etter rekrutteringsmulighetene. 

Og tiden er knapp. Veksten i Osloområdet kommer i hovedsak i første deler av perioden mot 

2040, jf. Figur 5. 

                                                      
2
 Engebretsen, Ø., Vågane, L, Brechnan, I. & Gjedråker, A. (2012): Langpendling innenfor intercitytriangelet. 

(TØI-rapport 1201/2012). Oslo: Transportøkonomisk institutt. 
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3.5 Mulighetsrommet er ulikt i ulike regioner 

De foran omtalte strategier knyttet til regionforstørringen med basis i Osloområdet er ikke mulig 

i alle deler av Østlandet. For å illustrere dette kan vi for Innlandets del forenklet si at vi står 

overfor 3 ulike mulighetsrom, som også vil gjenfinnes i bl.a. Buskerud og Telemark:  

1) Dagens og fremtidens innpendlingsområde rundt Oslo – hvor regionforstørring og økt 

pendlingsbasert tilflytting åpenbart er mulig og sannsynlig – eksempelvis på Hadeland 

og i deler av Glåmdalsregionen 

2) Det fremtidige innpendlingsområdet rundt Oslo vil gripe inn i by- og industribeltet i 

triangelet Elverum-Raufoss-

Lillehammer eller Mjøsregionen. Her 

vil økende oppkopling mot 

Osloregionen kunne supplere egen 

dynamikk og attraktive jobber i en 

region som allerede har over 200.000 

innbyggere og 100.000 arbeidsplasser, 

herav 11.000 industriarbeidsplasser, 

sterke fagmiljø, klynger og viktige 

institusjoner – hvorav det aller meste 

innenfor en drøy halvtimes biltur fra 

Rudshøgda.  Potensialet for 

regionforstørring gjelder selvfølgelig 

ikke bare i forhold til Oslo, men også 

rundt og mellom byer og tettsteder på 

Østlandet.3  

3) Potensialet som ligger i 

regionforstørring rundt Oslo vil i 

mindre grad være til stede i Valdres, 

Gudbrandsdalen og Østerdalen. Her 

må jobbene skapes parallelt. Nevnte 

dalfører rår over rike ressurser i form 

av jord, skog, utmark, energi og 

rekreasjonsmuligheter, men det er store 

utfordringer knyttet til å omsette dette i 

nye helårsarbeidsplasser.   

                                                      
3
 Se for eksempel Engebretsen, Ø & Gjerdåker, A. (2012): Potensial for regionforstørring. (TØI-rapport 

1208/2012). Oslo: Transportøkonomisk institutt 
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Men også områdene nordover i Østerdal og Gudbrandsdal vil kunne tjene på at Mjøsrergionen 

og «Sørfylkene» lykkes med å gjøre seg attraktive nok til å flytte veksten nordover fra Oslo: 

 Nye arbeidsplasser i sør gir nye områder muligheter for pendlingsbasert tilflytting. Lykkes 

f.eks. Elverum og Lillehammer med veksten muliggjør det pendlingsbasert tilflytting og 

befolkningsdrevet næringsutvikling også nordover i Østerdalen og Gudbrandsdalen.   

 Befolknings- og næringsutvikling i sør gir nye markedsmuligheter for næringslivet ellers i 

Innlandet 

 Befolkningsvekst i sør utvider og forsterker rekreasjonsbeltet. Vi har hittil sett at 

befolkningsnedgangen er stanset mange steder innenfor 3 timers omlandet rundt Oslo – her 

er hyttebyggingen størst og ringvirkningene for bygg og anleggssektoren, besøksnæringen og 

varehandel viktigst. Med bedre infrastruktur vil 3-timessona rundt Oslo kunne utvides 

nordover. Og lykkes Mjøsregionen og sørfylkene med sin befolkningsvekst vil det dannes 

nye 3-timessoner. 
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Regionforstørring på Østlandet 

Pendlingsbasert tilflytting og bosettingsbasert næringsutvikling 

 

Østlandet er preget av meget sterk befolkningsvekst, i hvert fall i sentrale områder. 

Notatet drøfter mulighetene for at denne veksten i større grad kan spres rundt på 

Østlandet. Vi ser her nærmere på lange linjer i befolkningsveksten på Østlandet og 

på hva som kan forventes av befolkningsutvikling i ulike deler av Østlandet iht. SSBs 

befolkningsfremskrivninger. Videre drøftes det mulighetsrommet for ytterligere 

befolkningsvekst utenfor Osloområdet som kan ligge i møtet mellom veldig sterk 

forventet vekst i Oslo-området og ny infrastruktur rundt Oslo, og hvilke 

næringsmessige muligheter som vil følge med for de som lykkes å tiltrekke seg flere 

innbyggere. Hovedhypotesen som drøftes er at man gjennom å gjøre seg attraktiv for 

tilflytting også vil bidra til næringsutvikling.  
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