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Høy befolkningsvekst i Oslo og Akershus 

• Fram til 2040 vil det 

kunne bli ca 890 000 

innbyggere i Oslo. 
(tall fra Statistikkbanken, Oslo kommune)  

 

 

 

 

 



Viktige demografiske prosesser 

 

 

 

• To hoveddrivere for vekst 
• Innenlandsk flytting 

• Innvandring 

 

• 60 prosent som flytter inn til 

Oslo flytter ut igjen 
• Men de blir lengre i Oslo enn før  

• 40 % flytter bare til Akershus 

 

• Prognosen tilsier en relativ 

sterk økning i antall barn og 

antall eldre 

 
 

 

 

Aldersgruppe Forventet vekst 

2013-2030 

0-5 år + 29 %  

(+15 000) 

6-12 år + 36,2 %  

(+16 000) 

13-18 år  + 33,9 % 

(+11 000) 

19-66 år + 31,1%  

(+133 000) 

67-79 år + 56 %  

(+23 000) 

80 + +47%  

(+8000) 



Utfordringer og muligheter 

 

 

 

 

 

 

 

• Press på boligmarkedet  
• Behov for omtrent 100 000 

nye boliger i Oslo mot 2030 

• Press på sosial infrastruktur 
• Behov for skoler, 

barnehager, omsorgsboliger, 

sykehjemsplasser 

• Press på transport 
• Fare for kork, kø og kaos  

• Press på bykvaliteter 
• Ivareta ”herlighetsgoder” 

   Men veksten gir muligheter! 

 



Vekst i økonomien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er forventet vekst i økonomien i Oslo og regionen 

Trend i Oslo som vesten for øvrig: Veksten kommer i 

kunnskapsintensive næringer, mens det er nedgang i 

industri og lager 

 



Strukturendringer - lager som eksempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mindre  

lagerutbygging i 

Oslo 

 

• Mer i syd- og 

nordøstkorridorene 

 



Implikasjoner for arealbruken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fra arealekstensiv og 

lokalforurensede 

virksomhet 

 

• Til arealintensiv og ikke 

lokalforurensende 

virksomhet 

 

• Frigjør areal og muliggjør 

flerfunksjonalitet  



Endrede lokaliseringspreferanser 

Utbygging for  

kunnskapsintensiv 

næring 2000-2011 

• Sentralitet 

 

• Tilgjengelighet 

(flyplass, motorvei, 

jernbane) 

 

• Tilgang til høyt 

utdannet 

arbeidskraft og 

spesialiserte 

tjenester 

 

• Samlokalisering 



Implikasjoner/utfordringer 

• Må tilrettelegge for tilstrekkelig og kvalitativt godt 
næringsareal. Et behov på mellom 5-6 millioner 
kvadratmeter næringsareal.  

 

• Må videreutvikle gode transportforbindelser i byen, 
regionen og internasjonalt 

 

• Transformere tidligere transport- og industriområder – 
mulighet for flerfunksjonell utvikling 

 

• Planleggingen må tilrettelegge områder som har de 
kvaliteter kunnskapsintensive bedrifter krever 

 

• Må sikre en generelt attraktiv byutvikling med kvalitet for 
å tiltrekke oss høyt utdannet arbeidskraft 

 

 
 

  



Sosiokulturelle drivkrefter 

• Kulturelle endringer i 
retning av urbane 
preferanser, særlig blant 
unge og utdannede 

 

• Ønsker å bo sentralt og 
nær urbane tilbud  
 

• Sterk boligetterspørsel i 
Oslos mest urbane deler 
(indre by) 



Samlede implikasjoner og utfordringer 

• Stort behov for areal til boliger, sosial 

infrastruktur, grønnstruktur, teknisk infrastruktur, 

næringsarealer osv 
 

• Arealbehovene særlig presserende for indre by 

og urbane områder, gitt urbane preferanser 
• Men også se til behovene som gjør at mange flytter ut til 

Akershus?  
 

• Næringsarealbehovene knyttet særlig til 

sentrale, tilgjengelige områder, i tilknytning til 

eksisterende kunnskapsintensive virksomheter 



Planleggingsstrategier 

• Raymond: boliger, barnehager, bilfritt og eldre 

• Hvordan håndterer Oslo disse utfordringene? 
 

• Viktige betingelser 

– Bærekraftig  og klimasmart utvikling 

– Regional konkurransekraft 

– Attraktivitet og kvalitet i hele byen  
 

• Tar utgangspunkt i  

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 



Byutviklingsstrategi mot 2030 – banebasert 

byutvikling og vekst «innenfra og ut» 



Større egenplaner 
Prioriterte nye 

planer (planlagt 

oppstart) 

Oppstart / før høring Høring/ etter 

høring 

Politisk 

behandling 

Nylig vedtatt 

Smestad (2017) 

Rødtvedt: (2017) 

Hauketo: (2017) 

Storo/Nedre 

Grefsen (2018) 

Områderegulering 

Vippetangen 

(2017) 

Sentrums-

regulering (2017) 

Områderegulering 

Skøyen 

Områderegulering 

Slemdal 

Områderegulering 

Kjelsrud 

Planprogram/VPOR 

Skullerud 

Planprogram/VPOR 

Grorud stasjon 

Planprogram/VPOR 

Hasle 

VPOR Lysakerbyen 

(Lambertseter løses 

sannsynligvis som 

felles detaljregulering) 

Planprogram 

Rommen 

(påfølgende 

VPOR) 

Planprogram 

Mortensrud 

(påfølgende 

VPOR) 

VPOR Haraldrud 

Områderegulering 

Filipstad 

Strategisk plan for 

Hovinbyen 

VPOR Bryn 

VPOR Frysja 

Områdeprogram 

Vippetangen 

Områderegulering 

Furuset 

Områderegulering 

Gjersrud-Stensrud 

Planprogram 

Vollebekk 

Planprogram 

Haraldrud 

VPOR Vollebekk 

VPOR Breivoll 

VPOR Løren-

Økern 

VPOR Stovner 



Forsert egen-

planlegging for 

å nye områder 

for bolig 

Både byggemodne 

områder og de neste 

byutviklingsområdene 

 

Områderegulering når 

vi må, og planprogram 

med VPOR når vi kan 

 

Samordning med 

investeringsregimet 

 

Større 

infrastrukturtiltak: 

- Manglerudprosjektet 

- Sentrumstunneller 



 



Pågående plansaker i bydel Østensjø 



Mortensrud   
Planprogram og VPOR 

• Kommuneplan 2015: 

Utviklingsområde i ytre by med 

krav til felles planlegging 

 

• Store behov knytte til sosial 

infrastruktur og nye møteplasser. 

Medvirkning ble særlig rettet mot 

barn og unge, herunder Barnetråkk 

 

• Planprogram/VPOR angir 

byplangrep med offentlig rom 

struktur og rammer for blant annet 

ny Mortensrud barneskole, nytt 

sykehjem, nye parker, gater, torg 

og idrettsanlegg 

 

• Potensiale for 1300 nye bolig i og 

ved Mortensrud sentrum 

 

 

 



SKULLERUD 

PLANPROGRAM MED VPOR 

 

I vedtatt KP2015 er Skullerud et prioritert  

stasjonsnært utviklingsområde for bymessig 

fortetting 

Bymessig utforming: høy tetthet, arkitektonisk 

kvalitet, finmasket gate- og byromsstruktur, 

variert arealbruk, utadrettede funksjoner/ aktive 

fasader og integrering av viktige stedskvaliteter 

 

Stasjonsområdet: gis en sentral rolle  som 

sted, med offentlige byrom og andre 

publikumsrettede funksjoner  

 

God tilrettelegging for gange og sykkel 

 

Nødvendige arealer til: teknisk, sosial og grønn 

infrastruktur og idrettshaller/ -anlegg  

 

SENTRALE TEMA 



PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

 
VARSEL OM OPPSTART:  

• Kunngjøring: 08.08.16 

• Frist for innspill:19.09.16 - PBE har mottatt 

34 innspill 

SAMORDNE PP M/ VPOR OG KVU:  

04.10.16 - Skullerud: én pilot - Kommunale 

behov kartlegges 

WORKSHOP X 2:   

I. (PP): 22.11.2017 + II. (VPOR): vår 2017 

• Idéverksted for borettslag/ vel/ sameier, 

organisasjoner/ foreninger, grunneiere, 

kommunale etater, bydelspolitikere   

OFFENTLIG ETTERSYN: 

• Offentlig ettersyn: august/september 2017  

OVERSENDELSE TIL POLITISK 

BEHANDLING: 

• Oversendelse til byrådet: desember 2017 

 

 

 



Bogerud Torg 



Oversiktsperspektiv fra sydvest 

Bogerud Torg 



Eterveien 10 – 12 og Bogerudveien 5 



Perspektiv fra terrassen utenfor fabrikkbygget fra 1951 Perspektiv mot vest. Viser torg, ny bebyggelse og eksiterende 

Eterveien 10 – 12 og Bogerudveien 5 



Oppsalveien 20 

Perspektiv av rekkehus fra nord 

Illustrasjon fra sørvest med utearealer for barnehage 



Illustrasjonsplan Fra nordvest mot hus B4, barnehage fasade 

Oppsalveien 20 



Enebakkveien 

Anbefalt prinsippløsning: tosidig envegsregulert sykkelvei med fortau 



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN! 



Oslomodellen 



Innsendt plan 


