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KUNNSKAP OM FORTID OG FREMTID
Kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for vurdering av barnehagekapasitet og barnehagebehov
baserer seg på to typer kunnskap:
1. Kunnskap om kapasitet i eksisterende barnehager (og kunnskap om vurderinger av alternative
muligheter for justering av kapasiteten ved behov for det)
2. Kunnskap om bolig- og befolkningsutvikling i det aktuelle geografiske området knyttet til de
aktuelle barnehager.
I det følgende gis en nærmere beskrivelse av slags datagrunnlag som ligger til grunn for 2. Kunnskap
om bolig- og befolkningsutviklingen for et slikt geografiske område (her: kommunedel fordi det
handler om barnehagebehov, i andre sammenhenger vil skolekretser eller omsorgsdistrikter være
det aktuelle geografiske område). Helt overordnet har vi to typer data:
a) For fortiden, årene som har gått fram til i dag, har vi statistikk. Statistikk om bolig- og
befolkningsutvikling er historiske fakta. Statistiske data basert på tellinger/registerdata av boligog befolkningsutviklingen fram i dag og representerer slik sett en slags fasit på hva som har
skjedd. Fagfolk og andre folk kan ha ulike oppfatninger om årsak-virkning, hvorfor noe skjedde,
og hva som ville blitt annerledes på hvilken måte om noe annet har skjedd.
b) For fremtiden, årene som kommer, må vi basere oss på framskrivinger og prognoser.
Framskrivinger er ikke historiske fakta og utgjør ikke i samme grad som statistikk en fasit.
Datagrunnlag om framtiden vil alltid inneholde et element av kvalifiserte antakelser.
Framskrivinger knyttet til bolig- og befolkningsutvikling baserer seg på beregninger av hva som kan
bli en sannsynlig utvikling, gitt ulike forutsetninger. For å gjøre framskrivingene mer treffsikre er det
hensiktsmessig å kombinere alternative framskrivinger som bygger på ulike sett av forutsetninger.
For framskriving av befolkningstall for ulike geografiske områder i Drammen kommune
(kommunedeler, skoleinntaksområder, omsorgsdistrikter) kombineres to ulike matematiske
modellberegninger i framskrivningsverktøyet KOMPAS: En basert på «trendflytting» og en basert på
«boligtilbud». Begge modellene benytter lokale historiske data om lokale utviklingsmønstre og
framskriving av disse, men på litt ulik måte: «Trendflytting» tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre og framskriver disse. «Boligtilbud» tar utgangspunkt i forventet lokal boligbygging (et
boligbyggeprogram), lokale historiske mønstre i hvordan boligbygging med boligtyper har påvirket
tilflyttingen lokalt og framskriver disse. På overordnet nivå, for hele kommunen, utarbeider Statistisk
sentralbyrå hvert annet år befolkningsprognoser for hele landet og alle kommunene. SSB sitt
hovedalternativ, MMMM (middels fruktbarhet/fødselstall, middels dødelighet/levealder, middels
innenlands innflytting og middels innvandring) er et referansealternativ for hele kommunen som de
to lokale framskrivingsalternativene kan sammenliknes med.
Før vi går nærmere inn i framskrivingene, for hele kommunen og de enkelte kommunedelene skal vi
se litt nærmere på den historiske bolig- og befolkningsutviklingen i et eksempel på en kommunedel
fordi det gir grunnlag for å forstå hva slags historiske data framskrivingene bygger på, hvordan man
kan lese tilsvarende historisk datagrunnlag for de andre kommunedelene, og noen utfordrende
demografiske utviklingstrekk som vi ser i denne kommunedelen, men som er like framtredende i
andre deler av kommunen. Kommunedel 5 er valgt som eksempel fordi Konnerud og Vestbygda har
en noe mer oversiktlig boligstruktur enn mange av de andre kommunedelene, og fordi mange av
spørsmålene knyttet til kunnskapsgrunnlaget om bolig- og befolkningsutvikling først kom i fokus på
Konnerud. Tilsvarende diagrammer over datagrunnlag presenteres deretter senere i
kunnskapsgrunnlaget for alle de andre kommunedelene.

Historiske utviklingstrekk for bolig- og befolkningsutvikling – et kommunedeleksempel
Hvordan har bolig- og befolkningsutviklingen vært i kommunedelen siste 20 år?
Figuren under viser utviklingen i folkemengde (antall innbyggere folkeregistrert pr. 31.12) i
kommunedel 5, hvert år fra 2000 til og med 2019. Diagrammet zoomer inn på utviklingen mellom
10000 og 11000 innbyggere. Figuren viser at folketallet i kommunedelen gjennom de siste to tiårene
har økt med nesten 1000 innbyggere, til nesten 11000 innbyggere, men at det ikke har vært en like
jevn økning fra år til år, og at innbyggertallet de senere årene har gått noe ned før det nå går litt
oppover igjen.

Hvordan har boligutviklingen vært i samme periode, og på hvilken måte kan vi se sammenhenger
mellom boligutviklingen og befolkningsutviklingen i kommunedelen?
Figuren under viser to forhold satt sammen for å kunne se om/evt. hvordan de følger hverandre
(samvarierer). De blå søylene viser årlig tilvekst i antall registrerte boenheter, mens den røde grafen
viser årlig netto tilvekst i antall innbyggere. Legg merke til at y-aksen (på venstre side) for
boligtilvekst går fra 0-100 boliger pr. år, mens y-aksen (på høyre side) for befolkningsvekst går fra
minus 150 (nedgang på 150 innbyggere) til pluss 300 innbyggere.

Figuren over viser at kommunedelen har hatt netto tilvekst i antall boliger alle år, mens
folketilveksten har variert og i noen år også vært negativ (i 2000, 2006, 2017). Total folketilvekst
omfatter ikke bare flytting, men også netto fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde).
Hva om vi kun ser på boligbygging og flyttebevegelser? Figuren på neste side viser hvordan årlig innog utflytting til/fra kommunedelen har variert med årlig boligbygging.

Til sammen viser disse to figurene hvordan svingninger i folketall i kommunedelen ikke alene har
sammenheng med antallet nye boliger som bygges (fødsler, død, flytting inn og ut med videre skjer
også i resten av boligmassen, uavhengig av hvor mange og hva slags nye boliger som har vært
bygget).
Med tanke på vurdering av behov for barnehageplasser er kunnskap om barnetall viktigere enn totalt
innbyggertall. Hvordan har alderssammensetningen i kommunedelen endret seg i samme periode?
Figuren under viser hvordan alderssammensetningen har endret seg i kommunedelen i løpet av
perioden 2000-2019. Legg merke til at y-aksen ikke går fra 0 men fra -2000 til +4000 innbyggere.

Der det kun er en grønn søyle (0-åringer, 6-12 åringer og 13-15-åringer) er antallet innbyggere i
aldersgruppen ganske uendret. Der det er en rosa søylestubb under 0-streken under den grønne
søylen (liten skygge for 1-2-åringer og 3-5-åringer, mer for 19-44-åringer) har det vært en nedgang i
antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i perioden. Figuren viser at nedgangen har vært størst
i gruppen 19-44-åringer. Der det er en rosa søylestubb oppå den grønne søylen (45-66-åringer, 6779-åringer, 80-89-åringer og i gruppen 90+) har det vært en økning i antall innbyggere. Figuren viser
at befolkningsveksten som har skjedd i kommunedelen i denne perioden, sett under ett ikke har gitt
økning i antall barn i førskole/grunnskolealder, og at økningen i innbyggertall kun har medført økning
i aldersgruppene over 45 år.
Men hvordan kan dette ha skjedd? Har det ikke vært bygget boliger her? Har det ikke vært bygget
boliger som passer barnefamilier? Og hvorfor har i så fall ikke det ført til større andel barn?
Registerdata viser at i perioden 2000-2019 har kommunedel 5 fått 623 nye boliger.
Boligbyggingen i kommunedelen har i denne perioden omfattet noe leiligheter (ved Konnerud
senter), men mest småhus; eneboliger, tomannsboliger, rekkehus – både som spredt fortetting og
ved feltutbygging bl.a. på Hallermoen og ved Stordammen.

Med det vi alle har lært, sett, hørt og lest om hvordan boligutbygging i siste halvdel av 1900-tallet
stadig førte med seg nye barnefamilier og behov for stadig utbygging av skoler mv. er det naturlig å
forvente at 623 nye boliger skulle gitt en økning i barnetall i kommunedelen. Særlig utbygging av
barnefamilievennlige småhusfelt (eneboliger, tomannsboliger, rekkehus) på Hallermoen og
Stordammen. Men også fordi leilighetsutbyggingen ved Konnerud senter, (og i enda større grad
leilighetsutbygging langs elva og i Drammen sentrum) har bidratt til at voksne/eldre
Konnerudinnbyggere uten eller med utflyttede barn har solgt bolig med hage og flyttet til leilighet,
noe som innebærer at mange brukte velegnede familieboliger har blitt fristilt 1.
Men de historiske registerdataene (fasiten) viser altså at samlet sett har det ikke bidratt til at antallet
barn i kommunedelen har økt i løpet av disse to tiårene. Hvordan kan de skje? Hvorfor er det slik?
For det første, overordnet sett, fordi lokal boligbygging ikke er nok til å oppveie de tunge,
strukturelle, nasjonale trendene knyttet til lavere fødselstall og aldring. NOU 2020:15 Det handler om
Norge2 viser og forklarer hvordan et dominerende utviklingstrekk siden 1500-tallet i Norge, med
fødselsoverskudd i distriktene og en jevn strøm av unge mot sentrale områder av landet gradvis har
avtatt. Det er nå ikke lenger mange nok unge i distriktene til å forsyne en slik flyttestrøm.
Innvandringen er heller ikke tilstrekkelig til å veie opp for dette.
For det andre, mer lokalt, fordi ny boligbygging i en kommune(del) utgjør et relativt sett mindre
økning/endring av den totale boligmassen i området. I perioden 1980-2000 utgjorde 623 nye boliger
på Konnerud et relativt sett større tilskudd av nye boliger i kommunedelen enn det det gjør i dag.
Men viktigere enn det, fordi befolkningsstrukturen i kommunedelen (husholdningssammensetning,
alderssammensetning) før utbygging har så stor andel husholdninger med eldre innbyggere uten
hjemmeboende små barn at ny boligbygging (av en slik størrelse) ikke klarer snu på den situasjonen.
De overordnede, strukturelle endringstrekkene er ikke unike for kommunedel 5. Kommunedel 5 er
en kommunedel med relativt stor andel barn. Kommunedelen er her kun brukt som et eksempel på
utviklingstrekk som berører hele kommunen, og alle kommunedelene, for å vise noen overordnede
tendenser i de statistiske utviklingstrekk-dataene som inngår som grunnlag i datamodelleringene i de
ulike framskrivingene av befolkningsdata. Hensikten med eksempelet var å vise og forklare hvordan
vi kan lese tilgjengelige registerdata om historisk bolig- og befolkningsutvikling siste 20 år.
Litt senere i dette kunnskapsgrunnlaget presenteres tilsvarende registerdata på tilsvarende figurer
knyttet til historisk bolig- og befolkningsutvikling for hele kommunen og alle 10 kommunedeler,
sammen med befolkningsframskrivinger for alle aldersgrupper og aldersgruppen 1-5-åringer for hele
kommunen og hver kommunedel. Ved framskriving av befolkningsutvikling i KOMPAS 3 henter
prognoseverktøyet lokal statistikk om bolig- og befolkningssammensetning og -utvikling på
grunnkretsnivå, dvs. både mer data og mer detaljert enn de eksemplene (totalt antall boliger,
innbyggere og alderssammensetning) som er vist her.

Dette viste også opplysninger om hvor de kom fra de som kjøpte nye boliger i noen nye prosjekter i tidligere
Drammen kommune innhentet fra utbyggere av tidligere Drammen kommune, samt en større
flyttedataundersøkelse gjennomført av NIBR for tidligere Drammen kommune, oktober 2013.
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
1

KOMPAS – kommunenes plan- og analysesystem, er et verktøy for lage lokale befolkningsprognoser som
henter ut statistikk på grunnkretsnivå og brukes av mange kommuner, blant annet Drammen kommune.
https://web01.usn.no/gis-samarbeidet/Kurs_seminar/Demografi/Foredrag/Lindberg.pdf
3

Framskrivninger av utviklingstrekk for bolig- og befolkningsutvikling, 2020-2036
Som beskrevet innledningsvis benyttes to typer data i analyser av bolig- og befolkningsutvikling. For
tiden som har gått har vi statistikk som er historiske fakta, nærmere beskrevet i forrige avsnitt. For
framtiden må vi basere oss på framskrivinger, som bygger på historiske data (lokale mønstre og
utviklingstrekk), men som alltid vil innebære et element av kvalifiserte antakelser.
SSB utvikler hvert annet år et sett av langsiktige befolkningsprognoser for alle landets kommuner
basert på overordnede trender og utviklingstrekk og vurderinger og beregninger av fire faktorer:
fødselstall, levealder/dødelighet, innenlands flytting og innvandring. Middelalternativet som legger
til grunn middels forventning til fødselstall, dødelighet, flytting og innvandring kalles MMMM (M for
middels) og utgjør det såkalte hovedalternativet. Siste publiserte SSB-prognoser for kommunene
2020-2050 kom 18. august 20204 og viser en nedjustert vekstforventning sammenliknet med både
prognosene publisert i 2018 som også var nedjustert sammenliknet med prognosene publisert i
2016.
SSBs MMMM-prognose 2020-2050 er lagt til grunn i kommunens planarbeid, blant annet
økonomiplanarbeidet høsten 2020. SSBs MMMM-prognose viser at kommunen må planlegge for en
varig og vesentlig endring i befolkningens alderssammensetning i årene som kommer.

SSBs prognoser er overordnede og gjelder for hele landet, og hele kommunen. SSBs prognose utgjør
slik sett en viktig referanse mht. hvilke rammer den regionale befolkningsutviklingen SSB vurderer
det som mest sannsynlig at vil gjelde for kommunens befolkningsutvikling.
Ved lokale befolkningsframskrivinger som kommunen selv utarbeider, er det mulig å legge inn andre
lokale forutsetninger knyttet til for eksempel lokal boligbygging, for å se hvordan det vil kunne
påvirke lokal befolkningsutvikling. Lokale befolkningsframskrivinger tar også i større grad hensyn til

Prognosene for alle landets kommuner er også tilgjengelig i en kartløsning som man finner her:
https://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8feeedde1c2a40aa99cc5f0a3bc7fb13
4

lokale variasjoner i bolig- og befolkningssammensetning og utviklingstrekk knyttet til blant annet
lokale flyttemønstre.
Det å utvikle alternative framskrivinger (som baseres på litt ulike forutsetninger) øker
framskrivingenes treffsikkerhet. Ved å synliggjøre hvordan vektlegging av ulike forutsetninger vil
kunne gi ulikt resultat synliggjøres hvor stor usikkerhet eller sprik det er mellom de alternative
framskrivingene. Ingen av framskrivingene er en fasit, framtiden vil vise hva fasiten ble, men to
alternative prognoser kan gi et «best og worst case» å planlegge i forhold til.
I Drammen kommune utarbeides to alternative lokale framskrivinger. Det første kalles
«Trendflytting» og baserer seg på framskriving av lokale historiske flyttemønstre (som jo også har
sammenheng med lokal boligbygging, men framtidig boligbygging er ikke lagt inn som egen variabel i
denne framskrivingen). Når vi ser på historisk befolkningsutvikling for Drammen kommune siste 20
år, ser vi at Drammen kommune hadde en gradvis brattere befolkningsvekst i årene etter at EU åpnet
grensene mot øst i 2004, fram til arbeidsinnvandringsveksten fra tidligere Øst Europa avtok (i hele
Norge) år for år i perioden 2011-2016.

Den årlige variasjonen i folketilvekst kommer enda tydeligere fram på figurene under som viser årlig
boligtilvekst og årlig befolkningstilvekst i perioden 2000-2019 (øverst), og hvordan årene med størst
årlig befolkningsvekst var år der årlig innflytting lå godt over årlig utflytting (figuren nederst).

Framskrivingsalternativet som baserer seg på «trendflytting» henter historiske flyttemønstre fra
perioden 2005-2019, og framskriver disse (med beregninger av lokale variasjoner i bolig- og
befolkningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra grunnkretsdata). Ettersom perioden 20052019 var en periode med større innflytting enn «normalt» vil dette alternativet gi høyere
befolkningsvekst, og dermed være mer «vekstoptimistisk» enn det SSBs MMMM prognose legger
opp til.
Det andre lokale framskrivingsalternativet «Boligtilbud» baserer seg på et lokalt boligbyggeprogram.
Et boligbyggeprogram er et anslag fra virksomheten Arealplan og miljø over hvor mange boliger av
hva slags type (fordelt på 5 boligtyper) som kan tenkes å bli ferdigstilt hvor (i hvilke grunnkretser) og
når, i kommunen i løpet av perioden 2020-2040.
Figuren til venstre viser
en oversikt over den
totale planreserven og
områder hvor det pågår
planaktivitet.
Boligtallene som legges
inn i boligbyggeprogrammet tar
utgangspunkt i pågående
planarbeid, men det
innebærer ingen garanti
for verken at planene
blir vedtatt, at de får
byggetillatelse, eller at
utbygger får tilstrekkelig
med interesserte kjøpere
til å sette i gang bygging i
det omfang eller på det
tidspunkt som er lagt inn
i boligbyggeprogrammet.
I tillegg til planaktivitet
er et anslag over et
antall boliger ferdigstilt
som spredt fortetting i
ulike områder av
kommunen lagt inn i
boligbyggeprogrammet.

Framskrivingsalternativet «Boligtilbud» tar utgangspunkt i lokale historiske mønstre i hvordan ny
boligbygging (med ulike typer boliger) har påvirket flyttemønstre lokalt, og framskriver disse (med
beregninger av lokale variasjoner i bolig- og befolkningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra
grunnkretsdata). Boligvolumet som totalt er lagt inn i boligbyggeprogrammet gir rom for større

befolkningsvekst enn det SSBs MMM vurderer som sannsynlig for Drammen kommune for perioden
2020-2040, og er slik sett også mer vekstoptimistisk enn SSBs MMMM. Som vist under er antall
boliger i boligbyggeprogrammet for perioden 2020-2040 høyere enn faktisk boligtilskudd de siste 20
år.
Tabellen under viser historiske boligtall (2000-2019) og boligtall-anslag (2020-2040) lagt til grunn for
det boligtilbudsbaserte framskrivingsalternativet, for hver kommunedel og kommunen samlet.

Kommunedel 1
Kommunedel 2
Kommunedel 3
Kommunedel 4
Kommunedel 5
Kommunedel 6
Kommunedel 7
Kommunedel 8
Kommunedel 9
Kommunedel 10
Samlet, hele kommunen

Boligtilskudd 2000-2019
I henhold til registerdata, dvs.
faktiske tall: antall ferdigstilte
nye boliger minus antall
utgåtte boliger (revet,
bruksendret mv.)
896
380
982
408
623
264
1360
1771
683
210
7577

Boligtilskudd 2020-2040
I følge boligbyggeprogram:
anslått antall boliger som kan
bli ferdigstilt ref. pågående
planarbeid og potensial for
spredt fortetting
1313
122
747
1096
742
110
1936
1730
1638
151
9585

Figuren under viser de tre framskrivingsalternativene for befolkningsutvikling i perioden 2020-2036
samlet, for alle aldersgrupper, for hele kommunen. «Trendflytting» (blå) viser størst vekst, men også
«Boligtilbud» (rød) ligger over referansealternativet SSB MMMM (grå linje).

I figuren over går y-aksen fra 0 til 140 000 innbyggere. Ved å zoome inn (trunkere y-aksen slik at den
går fra 85000-120000 innbyggere) ser man bedre forskjellen mellom dem:

Dette kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet for å gi grunnlag for å vurdere barnehagekapasitet. Da
trenger man framskrivinger av innbyggertall i aldersgruppen 1-5 år. For hele kommunen viser de tre
befolkningsframskrivingene ganske lik utviklingstendens for hele kommunen:

Ved å zoome inn (kappe/trunkere y-aksen) ser man bedre forskjellen (eller usikkerhetsrommet)
mellom dem (på figuren under). Dette er en påminnelse om at framskrivinger ikke gir en endelig
fasit, og at usikkerheten øker med økt detaljeringsnivå. Likevel gir framskrivningene samlet sett det
beste planleggingsgrunnlaget vi kan få til nå med hensyn til fremtidig befolkningsutvikling.

SSB lager ikke framskrivinger under kommunenivå. For kommunedelene har vi derfor kun de to
lokale framskrivingene «Trendflytting» og «Boligtilbud». Fra neste side presenteres historiske data
for bolig- og befolkningsutvikling (nærmere forklart ved eksempelet s.4-6) og disse to
framskrivingene for hele befolkningen og aldersgruppen 1-5 år, først for hele kommunen, og deretter
for hver kommunedel.

HELE KOMMUNEN
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling

Hele kommunen, alle aldre
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Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Rød graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Grå graf etter 2019: SSBs prognose MMMM
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 1: Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 1, alle aldre:

Kommunedel 1, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 2: Krokstadelva og Stenseth
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 2, alle aldre

Kommunedel 2, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 3: Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 3, alle aldre

Kommunedel 3, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 4: Rødskog og Gulskogen
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 4, alle aldre

Kommunedel 4, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 5: Konnerud og Skoger vest
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 5, alle aldre

Kommunedel 5, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 6: Strømsø ovenfor Vestfoldbanen: Danvik, Austad og
Fjell
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 6, alle aldre

Kommunedel 6, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 7: Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland,
Marienlyst, Brandengen og Tangen
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 7, alle aldre

Kommunedel 7, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 8: Bragernes og Øren
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 8, alle aldre

Kommunedel 8, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 9: Skoger øst, Åskollen og Nesbygda
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 9, alle aldre

Kommunedel 9, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

KOMMUNEDEL 10: Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
Historisk bolig- og befolkningsutvikling

Framskrevet bolig- og befolkningsutvikling
Kommunedel 10, alle aldre

Kommunedel 10, alder 1-5 år (barnehagealder)

o
o
o

Blå graf etter 2019: Boligtilbudsmodellen tar utgangspunkt i hvor mange nye boliger som kan
antas ferdigstilt 2020 – 2040.
Grønn graf etter 2019: Trendflyttingsmodellen tar utgangspunkt i lokale historiske
flyttemønstre i kommunedelen.
Graf til og med 2019 viser historiske folketallsutvikling i kommunedelen.

