
 

www.viken.no

Vi i Viken
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

http://www.viken.no


Eidsberg

Askim

Vestby

Marker

Hurdal
Eidsvoll

Nore og Uvdal

Flå

Ringerike

Nes

Spydeberg

Hurum HobølSvelvik
Trøgstad

Rømskog

Ås

Frogn

Gol

Hol

Røyken Ski

Kongsberg

Drammen

Oppegård

Ål

EnebakkNedre Eiker Nesodden
Asker

Hemsedal

Hvaler

Øvre Eiker

Rælingen

Lørenskog Fet
Lier Aurskog-Høland

Skedsmo
Bærum

Flesberg

Sørum

Halden

GjerdrumHole

Nittedal

Aremark
Fredrikstad

Modum
Rollag

Ullensaker

Sarpsborg

Nes

Råde
Rygge

Rakkestad

Lunner
Nannestad

Krødsherad

Jevnaker

Sigdal

Moss Våler
Skiptvet

Oslo

Kommunestruktur fram til 31.12.2019

Tittel: Vi i Viken – kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid
Publisert: November 2019
Design og illustrasjon: Melkeveien Designkontor AS
Foto: Adobe Stock
Trykk: Knoph og Langeland AS

© Viken fylkeskommune



Vi i Viken
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

VIKEN 
fylkeskommune fra 2020



Forord
«Vi i Viken» gir oss kunnskap om menneskene som bor i Viken, om miljøtilstanden og 
den økonomiske utviklingen i regionen. Det er et første felles kunnskapsgrunnlag om 
vårt nye fylke Viken. I Viken har vi ressurser og kraft til å skape gode liv for alle som 
bor, besøker og arbeider i vårt mangfoldige fylke.  

Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket, 
og som første fylkeskommune beskriver vi status for vår region for alle de 17 
bærekraftsmålene. Vi forsøker også å sette de lokale og regionale utfordringene i et 
nasjonalt og globalt perspektiv. Det gir oss en bedre forståelse av hvordan vi i Viken 
kan bidra til at verden globalt når FNs bærekraftsmål og oppfyller Agenda 2030.

Dette har vært et nybrottsarbeid. Resultatet, i form av denne rapporten og en enda 
mer omfattende statistikkbank, håper vi spesielt at kommunene i vårt fylke vil dra 
nytte av i sitt arbeid med å skape gode lokalsamfunn. Viken fylkeskommune vil bruke 
dette kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regional planstrategi hvor vi vil forme mål 
og strategier for utviklingen av Viken-samfunnet, og for å utvikle våre tjenester til 
det beste for våre innbyggere.

November 2019
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Leseveiledning
Denne rapporten er utarbeidet som grunnlag for 
Viken fylkeskommunes første regionale planstrategi. 
Målet er å gi en oversikt over sentrale utviklingstrekk 
innenfor de viktigste samfunnsområdene i Viken. 
Rapporten er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. 
De 17 målene er gruppert i fire deler: sosial 
bærekraft, miljømessig bærekraft, økonomisk 
bærekraft og samarbeid.

Beskrivelsene av hvert av FNs 17 bærekraftsmål er 
fordelt på del 2 til del 5 i rapporten. Hvert enkelt 
mål er, så langt det har latt seg gjøre, beskrevet med 
bakgrunn i empiri. Global, nasjonal og regional status 
er beskrevet for hvert av de 17 bærekraftsmålene. 
Regional status er særlig vektlagt i denne rapporten.

Rapportens del 1 handler om befolkningen i Viken; 
om årsaker til befolkningsendringene og hvilke 
endringer som forventes de neste årene. I del 2 er 
fokuset på sosial bærekraft; den delen av bærekraftig 
utvikling som skal sikre at alle mennesker får et godt 
og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Viktige 
elementer er utdanning, fattigdom, likestilling og 
tilgang til ernæringsmessig god mat. Del 3 tar 
for seg miljømessig bærekraft – om å sørge for å 
bevare det biologiske mangfoldet, sørge for ren 
luft og rent vann og å stoppe klimaendringene. 
Økonomisk bærekraft er temaet i del 4. Her 
handler det om å sørge for at alle har et anstendig 
arbeid, god infrastruktur, økt innovasjon, bygging 
av bærekraftige byer og samfunn og redusere 
økonomisk ulikhet. Til slutt i rapporten, i del 5, ser vi 
på nødvendigheten av å jobbe sammen og på tvers 
av ulike fag, sektorer og nivå – for sammen å kunne 
oppnå målet om en bærekraftig utvikling.

Datagrunnlag, regioninndelinger og kart
I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Viken 
er det identifisert grunnlagsdata og indikatorer 
med utgangspunkt i de 169 delmålene til de 17 

hovedmålene. Datasettene er samlet i tabellbanken 
til Akershus fylkeskommune. Tabellbanken er 
tilgjengelig fra denne lenken: http://statistikk.
akershus-fk.no/webview/

I tabellbanken ligger tall for kommunene i Viken, 
der hvor kommunetall er tilgjengelig. Det er stor 
variasjon i hva som finnes av relevant data for de 
ulike målene, og for noen datasett har vi kun tall for 
fylker eller nasjonalt nivå. Tabellbanken utvikles og 
oppdateres kontinuerlig.

Det er en rekke datasett i tabellbanken som ikke 
er tatt inn i rapporten. Flere av datasettene som 
brukes i rapporten, kan også passe inn under flere 
bærekraftsmål. I rapporten er materialet delt inn 
etter det som er vurdert mest hensiktsmessig 
i Vikens regionale kontekst. I tabellbanken kan 
imidlertid de samme datasettene ligge under flere 
bærekraftsmål.

Viken fylkeskommune etableres 1.1.2020, og vil 
bestå av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold i 
tillegg til kommunene Svelvik (Vestfold), Jevnaker 
(Oppland) og Lunner (Oppland). I Viken vil det fra 
2020 være 51 kommuner. Den tette funksjonelle 
koblingen til Oslo gjør det naturlig og omtale også 
tall for Oslo i rapporten. 

Når fylkestall omtales i denne rapporten, brukes 
dagens fylker med den inndelingen de har i 2019. 
På samme måte er det dagens regionstruktur som 
er utgangspunktet på delregionalt nivå, og dagens 
kommuneinndeling for kommunetall. 

Kartene i rapporten er laget av Østfold fylkes-
kommune dersom ikke annet er angitt. Det er angitt 
kilde for det tematiske datagrunnlaget for hvert kart. 
I tillegg er det brukt kartgrunnlag fra Kartverket, 
Geovekst og kommunene.
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Innledning

Bakgrunn
Fellesnemnda i Viken vedtok prosess for regional 
planstrategi i sak 81/18 i møtet 15. juni 2018. Det 
ble vedtatt at FNs bærekraftsmål skal legges som 
ramme og premiss for regional planstrategi. Regional 
planstrategi er lovpålagt gjennom plan- og bygnings- 
loven. Det presiseres i § 7-1 at «Planstrategien skal 
redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og 
utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter 
og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp 
gjennom videre regional planlegging». I tillegg skal 
fylkeskommunen, ifølge Folkehelselovens § 21, ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og 
de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Fellesnemda har vedtatt at Viken skal ha ett 
samlet kunnskapsgrunnlag som skal organiseres etter 
de 17 bærekraftsmålene. Rapporten er derfor  
bygget opp om bærekraftsmålene, og dekker  
sam tidig kravene til innholdet i en helseoversikt. 

Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele 
landet. Dette går fram av plan- og bygningsloven 
§ 6-1. De nasjonale forventningene skal følges 
opp i fylkeskommunenes og kommunenes 
arbeid med planstrategier og planer, og legges 
til grunn for statlige myndigheters medvirkning 
i planleggingen. I forventingene som ble vedtatt 
i mai 2019, har Regjeringen bestemt at FNs 17 
bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal 
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. Det er derfor viktig at 
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for 
samfunns- og arealplanleggingen.

Videre ble det i fellesnemnda 22.mars (sak 43/19) 
vedtatt at «Universell utforming inkluderes i arbeidet 
med de relevante bærekraftsmålene». Arbeidet med 
universell utforming følger sektoransvarsprinsippet, 
og krever tverrsektoriell samhandling og systematisk 
innsats. 

Universell utforming skal legges til grunn i plan-
legging for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og 
unngå diskriminering av enkelte grupper. Offentlig 
aktører har plikt til universell utforming, samt til 
aktivt å arbeide for å fremme universell utforming 
ifølge likestillings- og diskrimineringsloven. Prinsippet 
om universell utforming fremheves også i plan- og 
bygnings lovens formålsparagraf.

Arbeidet med rapporten
Arbeidet med denne rapporten har vært utført av en 
tverrfaglig arbeidsgruppe fra Akershus, Buskerud og 
Østfold. Som første del av arbeidet kartla arbeids-
gruppen det tilgjengelige datatilfanget (regionale 
grunnlagsdata), som senere kan brukes til å utvikle 
gode indikatorer for å måle og følge utviklingen 
knyttet til bærekraftsmålene på samfunns nivå. 
Kartleggingen ble gjennomført etter laveste målnivå, 
altså etter de 169 delmålene til FNs 17 bærekrafts-
mål. Denne rapporten inneholder således analyser 
basert på de grunnlagsdataene som innledningsvis 
ble kartlagt av arbeidsgruppen.

Bærekraftig utvikling
Brundtlandrapporten, som springer ut av FNs 
verdens kommisjon for miljø og utvikling, definerer 
bærekraftig utvikling som «utvikling som imøte-
kommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
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for at kommende generasjoner skal få dekket sine 
behov.1

Begrepet bærekraft brukes for å forstå verden og 
sammenhengene mellom systemer og aktiviteter. 
Det brukes også som et analytisk begrep for å 
vurdere om utviklingen er bærekraftig. Det handler 
om langsiktige mål, om å vise en ønsket retning og 
innebærer prioriteringer og handlinger. 

For å skape bærekraftig utvikling må 
verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

• Klima og miljø
• Økonomi
• Sosiale forhold

1 Brundtland & Dahl, 1987:42

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig 
utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre 
dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. 
FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 20302. 

Det er mange ulike måter å organisere FNs 
bærekrafts mål inn i de tre dimensjonene. I 
kunnskapsgrunnlaget for Viken har vi valgt  
å organisere det på følgende måte:

2 Fn.no

Figur 0.0 Gruppering av bærekraftsmålene i denne rapporten

Sosial bærekra� Økonomisk
bærekra�

Miljømessig 
bærekra�

Samarbeid
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FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015. Bærekrafts-
målene ble utformet for å kunne følge opp og bygge 
videre på FNs tusenårsmål. FNs bærekraftsmål for-
mulerer ambisiøse men konkrete mål som skal opp-
nås innen 2030 både for verdens høyinntekstland og 
lavinntektsland. I motsetning til FNs tusenårsmål er 
bærekraftsmålene verdensomspennende. 

Hva som må til for å oppnå ett bærekraftsmål, står 
ofte i motsetning til et annet mål. Slike innebygde 
konflikter mellom de ulike bærekraftsmålene, og 
mellom bærekraftsmålene og klodens sosiale og 
fysiske grenser, kompliserer grunnlaget for politikk-
utforming og kunnskapsutvikling for bærekraft3. 
Disse utfordringene og motsetningsforholdene er 
også av betydning for alt regionalt utviklingsarbeid. 
Det som framstår som et dilemma i en regional 
kontekst (kontraproduktive samspill mellom to 
bærekraftsmål), kan bidra til en gjensidig forsterket 
måloppnåelse av de samme to bærekraftsmålene i en 
annen regional kontekst. Mer om dette temaet ligger 
som vedlegg i denne rapporten.

Bærekraft og universell utforming
Intensjonen med universell utforming er å sette 
menneske i sentrum. Det handler om å skape 
attraktive, inkluderende og mangfoldige samfunn 
som gir likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse, 
uavhengig av livsfase og funksjonsevne. Dette stiller 
krav ikke bare til utformingen av det fysiske miljøet, 
tjenester og lokalisering av funksjoner men også til 
tenkemåter, holdninger og politiske prioriteringer. 
4 Arbeidet med universell utforming er således 

3 DIKU, 2019, s. 90-91

4 SINTEF, 2018

flerdimensjonalt og krever en helhetlig tilnærming 
med sammensatte løsninger på tvers av sektorer  
og forvaltningsnivå.5 

Oppfølging av universell utforming innenfor ulike 
sektorer i Norge er mangelfull og varierer fra 
sektor til sektor. I de seneste årene har det blitt 
bedre systemer for rapportering og registrering, 
men på noen områder kreves det omfattende 
nye registreringer. Det gjelder for eksempel 
for eksisterende bygg og uteområder6. Dagens 
tallmateriell gjelder nasjonalt og det er lite tallfestet 
informasjon om status for universell utforming på 
fylkes- og kommunenivå i Viken. 

Selv om det formelle, organisatoriske og faglige 
grunnlaget for å utvikle et universelt utformet 
samfunn i stor grad eksisterer i dag, er det fortsatt 
behov for systematisk og samordnet innsats på 
feltet7, samt utvikling av nye arbeidsmetoder i 
planprosesser.8

Universell utforming kan særlig relateres til følgende 
bærekraftsmål; 1 (utrydde fattigdom), 3 (god helse), 
4 (god utdanning), 8 (anstendig arbeid og økonomisk 
vekst), 9 (innovasjon og infrastruktur), 10 (mindre 
ulikhet) og 11 (bærekraftige byer og samfunn). 
Dette er mål som her er sortert henholdsvis under 
sosial (1, 3 og 4) og økonomisk (8, 9, 10 og 11) 
bærekraft men som må forståes i sammenheng.

5 Lid, Inger Marie. (2013). Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og 
praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

6 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2015). Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming 2015–2019. 

7 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2015). Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming 2015–2019. 

8 SINTEF, 2018
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44% av befolkningsveksten i Viken i 2019 
skyldtes at folk flyttet til Viken fra Oslo

Folketall Areal

Innvandring

Viken har 7,6  % av Norges 
samlede areal (fastlandet)

51 kommuner fra 1.1.2020

23,4%

7,6%

23,4 % av Norges 
befolkning bor i Viken 
(1 227 305 personer)

Minste kommune: 

Flå (1 052) 

Største kommune: 

Bærum (128 841)

Minste kommune: 

Rælingen (56 km²)
Største kommune: 

Nore og Uvdal (2502 km²)

20,1 %
av befolkningen har 
innvandrerbakgrunn 

15,8 % av befolkningen i Viken er innvandrere og 4,2 % er 
norskfødte med innvandrerforeldre.

2,8 prosent av befolkningen i Viken har innvandrerbakgrunn fra 
Polen (største landgruppe)
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DEL

1
Hva og hvem er vi i Viken  
– demografi 

Folkemengde
Per 1.1.2019 bodde det 1 227 305 personer i 
området som skal bli Viken fylkeskommune. De 
meste folkerike kommunene var Bærum (126 841), 
Fredrikstad (81 772) og Drammen (68 933). De 
minste kommunene var Rømskog (673), Flå (1052), 
Aremark (1357) og Rollag (1357).

87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde 
strøk. Høyest andel finner vi i Lørenskog (98,8) og 
Bærum (98,7), mens ingen personer regnes som 
bosatt i tettbygde strøk i kommunene Flå, Rømskog 
og Aremark.9

9 SSB tabell 05212

Kart 0.1 Folkemengde per 1.1.2019

mer enn 68 933

48 700 - 68 933

28 466 - 48 699

8 231 - 28 465

færre enn 8 231

Antall personer

Folkemengde
2019
Viken og Oslo

Viken: 1 227 305 personer
Oslo: 681 071 personer

Kilde: SSB 07459
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Befolkningsutvikling og 
årsaker til vekst i 2018
Befolkningen i Viken økte fra 1 213 730 til 
1 227 305 i løpet av 2018. Dette er en vekst på 
1,1 prosent (13 576 personer). Innenlands flytting 
var viktigste årsak til vekst (7368 personer), 
fulgt av nettoinnvandring (3384 personer) og 
fødselsoverskudd (2729 personer).

Målt i antall personer økte folkemengden mest i 
Ullensaker, Skedsmo, Lørenskog og Bærum. 10 
kommuner hadde nedgang i folketallet i 2018.

Kommunene med sterkest prosentvis vekst i folke-
mengden i 2018 var Ullensaker (4,3 prosent), 
Lørenskog (3,6 prosent), Nannestad (3,2 prosent) 
og Skedsmo (3,1 prosent). Aremark hadde sterkest 
nedgang (-3,1 prosent).

Kart 0.2 Folketilvekst i 2018

mer enn 795

531 - 795

266 - 530

1 - 265

færre enn 1

Antall personer

Folketilvekst
2018
Viken og Oslo

Viken: 13 576 personer
Oslo: 7 598 personer

Kilde: SSB 07459
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Kart 0.3 Befolkningsvekst 2018–2019

mer enn 3,3

2,3 - 3,3

1,2 - 2,2

0,1 - 1,1

mindre enn eller lik 0

Prosent

Befolkningsvekst
2018-2019
Viken og Oslo

Viken: 1,1%
Oslo: 1,1%

Kilde: SSB 07459

Når vi ser på hvilke kommuner som hadde vekst 
eller befolkningsnedgang er mønsteret i stor grad 
sammenfallende med SSBs sentralitetsindeks10. 
Sentralitets indeksen deler landets kommuner inn i 
seks sentralitetsnivåer basert på: 

• Antall arbeidsplasser de som bor i den enkelte 
grunnkrets kan nå med bil i løpet av 90 minutter.

• Hvor mange ulike typer servicefunksjoner (varer 
og tjenester) de som bor i den enkelte grunnkrets 
kan nå med bil i løpet av 90 minutter.

10 Høydahl, E (2017), Ny sentralitetsindeks for kommunene, SSB notat 
2017/40

Det er en generell tendens til befolkningsvekst 
i sentrale strøk og befolkningsnedgang i mindre 
sentrale strøk i Norge. Syv av de ti Viken-kommunene 
med befolkningsnedgang i 2018 har sentralitetsnivå 
5 eller 6, mens alle ti kommunene med sterkest 
befolkningsvekst har sentralitetsnivå 1–3. 

Det er stor grad av sammenheng mellom kommune-
størrelse, sentralitet og befolknings nedgang. Av 
de 14 kommunene med folketall under 4 500 
innbyggere hadde 9 kommuner befolkningsnedgang. 
Mønsteret er likevel ikke helt entydig. Av de seks 
Viken-kommunene som er klassifisert som de mest 
sentrale i landet (sentralitetsnivå 1: Drammen, 
Svelvik, Asker, Bærum, Lørenskog og Skedsmo), 
var det kun Lørenskog og Skedsmo som hadde en 
befolkningsvekst over gjennomsnittet for nye Viken. 
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Befolkningsutvikling 2003–2019
I perioden 2003 til 2019 økte befolkningen  
i Viken med 22,6 prosent (226 333 personer). 
Sterkest vekst finner vi i kommunene Ullensaker 

(66,7 prosent), Sørum (45,3 prosent) og Ås  
(42,9 prosent). 7 kommuner har hatt 
befolkningsnedgang i perioden (Nore og Uvdal,  
Nes (Buskerud), Hol, Aremark, Sigdal, Rollag og Ål).

Kart 0.4 Befolkningsvekst 2003–2019

mer enn 45,0

30,1 - 45,0

15,1 - 30,0

0,1 - 15,0

mindre enn eller lik 0

Prosent

Befolkningsvekst
2003-2019
Viken og Oslo

Viken: 22,6%
Oslo: 31,6%

Kilde: SSB 07459

Figur 0.1 viser årsaker til befolkningsvekst i Viken 
fra 2003 til 2019. I starten av denne perioden 
økte nettoinnvandringen kraftig. Dette skyldes 
utvidelsen av EU og påfølgende arbeidsinnvandring. 
Nettoinnvandringen toppet seg på rekordhøye  
10 507 personer i 2011, og sank deretter jevnt 
frem mot 2017. I 2018 var det en svak økning  
i nettoinnvandringen. 

Siden 2015 har innenlands nettoflytting vært 
viktigste årsak til befolkningsveksten i Viken og 
årsaken ligger hovedsakelig i sterk vekst i innenlands 
flytting til Akershus. Tall for første halvår tyder på 

at nettoinnvandringen øker, men innenlands flytting 
ser ut til å bli viktigste vekstkomponent også i 2019. 
Fødselsoverskuddet har vært ganske stabilt, men 
med synkende trend. 

Innenlands nettoflytting og nettoinnvandring er ikke 
koblet til landbakgrunn, men til bosted før flyttingen 
skjer; Innenlands flytting er flytting innad i Norge, 
mens innvandring er flytting over landegrensene.  
Det vil være personer med landbakgrunn fra Norge  
i begge gruppene, og det vil også være personer 
med innvandrerbakgrunn i begge flyttetyper. 
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Figur 0.1. Årsaker til befolkningsvekst i Viken 2003–2018
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Kilde: SSB tabell 01223

Hvem flytter til og fra Viken?
Figur 0.2 viser alderssammensetningen i flyttetallene 
for Viken i perioden 2016 til og med 2018. Viken 
har stort flytteoverskudd blant barn under skolealder 
og voksne i 30-årene, men negativ flyttebalanse 

blant personer i aldersgruppen 18–22 år. Figuren 
viser også at det er et veldig stort volum på både 
innflytting og utflytting. For personer over 50 år er 
nettoflyttingen helt marginal, men det er fortsatt 
endel personer som flytter både inn og ut av fylket.

Figur 0.2 Innflytting, utflytting og nettoflytting til Viken etter alder, 2016–2018
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Den innenlandske nettoflyttingen til Viken var på 
nesten 7400 i 2018. Dette skyldes i hovedsak 
fra Oslo (over 6000), men regionen har positiv 
flyttebalanse med flertallet av landets fylker. 
Unntakene er Vestfold (-500) og Hedmark (-100), 
mens flyttebalansen med Oppland, Telemark og 
Agderfylkene ligger nær null.11 

Innenlands flytting og innvandring handler ikke om 
innvandrere og ikke-innvandrere, men om hvor 
personene bodde før flyttingen. 73 prosent av den 
innenlandske nettoflyttingen til Viken i 2016–2018 
kom blant personer med innvandrerbakgrunn.

11 SSB/Panda

Personer med innvandrerbakgrunn i Viken
246 477 personer bosatt i Viken-kommuner hadde 
innvandrerbakgrunn per 1.1.2019. Dette utgjorde 
20,1 prosent av befolkningen. Av disse hadde 
194 405 personer innvandret selv (15,8 prosent), 
mens 52 072 personer var født i Norge av to 
innvandrerforeldre (5,2 prosent).

Figur 0.3. Innenlands nettoflytting etter innvandrerkategori, Viken 2016-2018
Innenlands nettoflytting etter innvandrerkategori, 

Viken 2016–2018

Øvrig befolkning
27 %

Innvandrere og
norskfødte med

innvandrerforeldre
73 %

Kilde: SSB tabell 07210

22



Kart 0.5 Andel personer med innvandrerbakgrunn 2019

27,9 - 33,4

22,3 - 27,8

16,7 - 22,2

11,1 - 16,6

5,5 - 11,0

Prosent

Innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre
2019
Viken og Oslo

Norge: 17,8%
Oslo: 33,4%

Kilde: SSB 07108

Kommunene med høyest andel personer med 
innvandrer bakgrunn er Lørenskog (30,3 prosent), 
Drammen (29,4 prosent) og Skedsmo  
(28,4 prosent). Lavest andel finner vi i Aremark  
(5,5 prosent) og Hvaler (6,4 prosent).

Andelen personer med innvandrerbakgrunn endres 
gjennom innvandring, innenlands flytting og fødsels-
overskudd. Hvordan disse tre vekst komponentene 
utvikler seg i kommunene, både blant personer med 
innvandrerbakgbrunn og øvrig befolkning, vil påvirke 
hvordan andelen personer med innvandre bakgrunn 
utvikler seg over tid. 

I området som skal bli Viken var andelen personer 
med innvandrerbakgrunn 7,8 prosent i 2003, mot 
20,1 prosent i 2019. Dette er en økning på 12,3 
prosentpoeng, eller 148 805 personer. I Norge totalt 
økte andelen fra 7,3 til 14,9 i samme periode (opp 
7,6 prosentpoeng).

Kommunene som har hatt størst vekst i andel 
personer med innvandrerbakgrunn fra 2003 til 
2019 er Ullensaker og Lørenskog (18,8 prosent-
poeng), Nannestad (18,3 prosentpoeng) og 
Hemsedal (18,0 prosentpoeng). Andel personer 
med innvandrerbakgrunn har økt minst i Aremark 
(2,5 prosentpoeng), Hvaler (3,8 prosentpoeng) og 
Marker (4,8 prosentpoeng).
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Kart 0.6 Endring i andel personer med innvandrerbakgrunn 2003–2019

mer enn 15,0

12,3 - 15,0

9,5 - 12,2

6,7 - 9,4

mindre enn 6,7

Prosentpoeng

Endring i andel personer
med innvandrerbakgrunn
2003-2019
Viken og Oslo

Viken: 12,3 pp.
Oslo: 12,1 pp.

Kilde: SSB 07108

Vikens befolkning har landbakgrunn fra 186 land,  
i tillegg til Norge. De største gruppene har bakgrunn 
fra Polen, Sverige, Irak, Litauen og Pakistan.

Figur 0.4 Største grupper blant personer med innvandrerbakgrunn i Viken 2019
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Personer med nedsatt  
funksjonsevne i Viken
En folkerik region som Viken er mangfoldig. Det 
finnes i dag ikke informasjon om innbyggernes 
funksjonsevne på kommunalt eller regionalt nivå. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skriver på 
sine nettsider at: 

«Det er variasjon i forståelsen og bruken av 
begreper om funksjonshemming. Dette medfører 
blant annet at ulike definisjoner benyttes for 
å avgrense funksjonshemming i forskning og 
undersøkelser. Ulike definisjoner gir imidlertid 
svært forskjellige resultater, som igjen betyr at 
det ikke finnes ett enkelt svar på hvor mange 
personer som har nedsatt funksjonsevne i 
Norge.»12 

Begrepet «funksjonshemmet» forbindes med at 
funksjonshemmet er noe man er. Dette begrepet 
er i dag i de fleste sammenhenger erstattet med 
funksjonsevne hvor funksjonsevne er noe alle har 
men i ulik grad på ulike områder og mer eller mindre 
varig. En funksjonshemming oppstår da i relasjonen 
mellom individet og dets omgivelser.13

Resultatene fra Difi sin innbyggerundersøkelse for 
2017 viser at 20 prosent av i befolkningen i Norge 
(over 18 år) oppgir at de har nedsatt funksjonsevne. 
Blant personer over 67 år oppgir nesten 1 av 3 at de 
har nedsatt funksjonsevne.14

12 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/
Antall/

13 https://snl.no/funksjonshemning 

14 https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Antall/

Demografisk sårbarhet
Vi måler demografisk sårbarhet på tilsvarende 
måte som Nordregio; Demografisk sårbarhet er 
målt gjennom aldersfordeling (5 aldersgrupper), 
kjønnsfordeling (i 2 aldersgrupper), nivået på 
fødte, døde og nettoflytting (inkl.innvandring) i 
kommunene.15 Demografisk sårbarhet handler om 
lav andel yngre/høy andel eldre, kvinneunderskudd 
og lave fødselstall/høye tall for dødsfall samt negativ 
flyttebalanse med omverden. Grenseverdiene 
vi bruker er identiske med grenseverdiene i 
Nordregios nyeste utgave av sårbarhetsindeksen. 
Terskelverdiene er relative i den forstand at de et 
vektet gjennomsnitt av Norden, og ikke et uttrykk 
for hva som er optimalt. 

Kart 0.7 viser hvordan kommunene i Viken gjør det 
på en samlet demografisk sårbarhetsindeks. Det 
generelle bildet er at den demografiske sårbarheten 
øker med avstand til Oslo (sentralitet). Kommuner 
som har hatt høy befolkningsvekst er som regel 
mindre sårbare enn kommuner med lav vekst; 
innflytting gir «påfyll» av unge mennesker og 
reduserer sårbarhet skapt av aldersfordeling. Høy 
arbeids innvandring kan imidlertid øke risikoen for 
sårbarheten knyttet til kjønnsbalanse da det er ofte 
overvekt av menn blant arbeidsinnvandrere. 

Det er særlig to sårbarheter som går igjen i Viken-
kommunene; lave tall for fødte per 1000 innbygger 
(50 av 65 kommuner) og lav andel personer i 
aldersgruppen 15–24 år (51 av 65 kommuner). 
Sårbarhet på disse to variablene uten at kommunene 
samtidig har lav andel 0–14år/25–54 år har ofte 
liten betydning. Slike skår kan blant annet skyldes 
stor andel barnefamilier blant innflytterne (de får 
barn før de flytter inn) og midlertidige utflyttinger 
grunnet utdanning. Et indeksskår på 0 er derfor 
ikke nødvendigvis bedre enn 2. En annen vanlig 
sårbarhetsfaktor i Viken- kommunene er overskudd 
av menn i befolkningen samlet sett (50 av 65 
kommuner). Få kommuner skårer dårligere enn 
terskelverdien for kjønnsbalanse i yrkesaktiv del av 
befolkningen (7 av 65 kommuner, terskelverdien er 
satt lavere enn for befolkningen totalt).

15 Nordregio Working Paper 2019:1 http://www.nordregio.org/publications/
demografisk-sarbarhet-2019/. 
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25 kommuner har indeksverdi 2 eller 3. Alle disse har 
lav andel 15–24 år og lave fødselstall, eventuelt i 
kombinasjon med skjev kjønnsbalanse eller en litt høy 
andel i aldersgruppen 55–64 år. 19 kommuner har 
indeksverdi 7–9. Disse kommunene har alle lav andel 

unge og høy andel eldre (alle aldersgrupper) i tillegg 
til lave tall for fødte. De aller fleste har også høye 
tall for dødsfall. Når det gjelder kjønnsbalanse skårer 
disse kommunene mer varierende. 

Kart 0.7 Demografisk sårbarhetsindeks

Grenseverdiene som definerer sårbarhet
Fødte < 10,6 per 1 000 innbygger (2017-2018)
Døde > 8,9 per 1 000 innbygger (2017-2018)
Nettoflytting < 0 (2014-2018)

Befolkningssammensetning 01.01.2019
0-14 år: under 17,3%
15-24 år: under 12,0%
25-54 år: under 39,1%
55-64 år: over 12,0%
65 år og eldre: over 19,5%

Kjønnsbalanse 01.01.2019
Total befolkning: flere menn enn kvinner
15-64 år: under 93 kvinner per 100 menn
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Kilde: AFK/Nordregio
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Befolkningsprognoser – hvor 
mange bor i Viken i fremtiden?
Befolkningsprognoser handler om å lage troverdig 
utvikling for fødte, døde, innflytting/utflytting og 
innvandring/utvandring. Alle prognoser vil være 
usikre, og jo mer man bryter prognosene ned på 
regioner og aldersgrupper, jo mer usikkert blir det. 
Selv om prognoser er usikre er vi helt avhengige 
av dem i planleggingen av Viken. Det er ikke nok å 
vite hvor mange som bor i Viken totalt, vi trenger 
også folkemengde brutt ned på delregioner og 
aldersgrupper. 

SSB lager befolkningsframskrivinger annet hvert år. 
Kort fortalt forutsetter SSBs framskrivinger at de 
siste ti årenes innenlandske flyttemønster fortsetter 
(gjelder alle alternativ). I tillegg lager de tre ulike 
scenario for fruktbarhet, levealder og innvandring. 
SSBs middelsalternativ (alternativ MMMM; middels 
nivå på alle fire variablene (fruktbarhet, levealder, 
innenlands flytting og innvandring)) er mye brukt av 
kommuner og fylker i Norge, men fylker/kommuner 
lager også egne prognoser ved behov.

Befolkningsframskrivingene fra SSB på ingen måte er 
noen fasit på fremtiden. SSB sier at:

«Vi anbefaler generelt at kommuner i planlegging 
må vurdere å foreta justeringer av resultatene fra 
framskrivingene for å ivareta forhold som ikke 
er reflektert i modellen. Dette kan være signaler 
om boligbygging, nedleggelse av arbeidsplasser, 
nye samferdselsprosjekter eller andre forhold. 
Resultatene vil ikke ta høyde for slike hendelser 
så lenge de ikke allerede er fullt ut reflektert i 
utvikling i fruktbarhet, dødelighet, flytting og 
innvandring»16

SSBs metode, som enkelt sagt forutsetter at 
ting fortsetter slik det har gjort de siste ti årene, 
er ikke tilpasset en situasjon hvor nye boligfelt 
og ny infrastruktur påvirker flyttemønstre på 
en slik måte at får vekst i nye områder. Særlig 
behovet for delregionale/kommunale anslag på 
befolkningsstørrelse, og aldersfordeling, gjør at 
tallene fra SSB må vurderes nøye før man eventuelt 
bruker disse i planarbeidet.

Figur 0.5 viser at innflytting inkl. innvandring i SSBs 
alternativ MMMM (tre fylker, tall er kun tilgjengelig 
på fylkesnivå) og Akershus sin egen prognose. 
SSBs framskrivinger forutsetter et kraftig fall i 
nettoflytting inkludert innvandring til Akershus, mens 
nivået ligger ganske flatt i Østfold og Buskerud. Det 
kraftige fallet i nettoflytting til Akershus vil utgjøre et 
betydelig fall for Viken samlet sett. 

16 Leknes, L., Løkken, S.A, Syse, A og Tønnesen M (2018), Befolknings-
framskrivingene 2018, Rapporter 2018/21, Statistisk Sentralbyrå, side 123
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Figur 0.5. Nettoflytting inkl. innvandring 2003–2039, ulike prognoser, fylker
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Akershus fylkeskommune har vurdert at utviklingen 
de siste årene, særlig i innenlands flytting, ikke er 
godt nok ivaretatt i SSBs framskrivinger. Mange 
nye boligprosjekter i nye områder gjør også at SSBs 
metode generelt er lite egnet til å forutsi utviklingen 
i befolkningen i Akershus. Akershus fylkeskommune 
har derfor laget egen befolkningsprognose, delvis 
basert på kjente fremtidige utbyggingsprosjekter 
i kommunene i fylket. Mer om Akershus fylkes-
kommunes prognose (og vurderingen av SSBs 
prognose) kan du lese i Akershusstatistikk 5/2018 
og Analysenotat 1/2019.17

Hvis Viken opplever høy vekst i årene som kommer 
er det mest sannsynlig at dette skyldes fortsatt høy 
innenlands flytting, i hvert fall de nærmeste årene. 
I SSBs høyalternativ blir høy vekst drevet av de tre 
andre komponentene (fruktbarhet, levealder og 
innvandring). SSB har ikke noe alternativ som gir 
oss mulighet til å se konsekvensen av høy innen-
lands flytting alene. To høyalternativ som drives 
av ulike vekstkomponenter vil ha ulik aldersprofil, 
og høyalternativet fra SSB er derfor ikke et godt 
alternativ for Viken.

17 Tilgjengelig på https://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-
kart/om-statistikktjenesten/statistikkhefter/

Kombinerer vi SSBs MMMM (for Østfold/
Buskerud/Jevnaker/Lunner/Svelvik) med Akershus 
fylkeskommunes egen prognose (for Akershus) vil 
befolkningen i Viken passere 1 400 000 mot slutten 
av 2030. Befolkningen vil øke med litt over 18 
prosent frem mot 2035 (222 000 personer). 

Bruker man SSBs MMMM for alle kommuner i Viken, 
vil folketallet i fylket passere 1 400 000 i løpet av 
2034 og frem mot 2035 vil befolkningen øke med 
14,4 prosent (176 000 personer). For ytterligere 
informasjon og vurderinger av SSBs framskrivinger 
for Viken viser vi til analysenotat 1/2019 fra 
Akershus fylkeskommune.18

18 Tilgjengelig på https://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-
kart/om-statistikktjenesten/statistikkhefter/
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Sosial bærekraft

Under sosial bærekraft har vi i Viken-konteksten 
samlet seks av bærekraftsmålene:
• Mål 1 Utrydde fattigdom
• Mål 2 Utrydde sult
• Mål 3 God helse
• Mål 4 God utdanning
• Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
• Mål 16 Fred og rettferdighet

Disse seks bærekraftsmålene omfatter til sammen 
42 ulike delmål19. Det er færrest delmål innen 
bærekraftsmål 1 og 2 (5 delmål), og flest (10 
delmål) knyttet til bærekraftsmål 16. 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler 
om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig 
grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene 
er det grunnleggende utgangspunktet for dette. 
Viktige områder innenfor sosial bærekraft er 
mulig hetene for utdanning, fordeling av goder i 
samfunnet, anstendig arbeid, egnet bomiljø, sikker-
het, likestilling, kulturelt mangfold og deltagelse i 
samfunnet. 

19 I tillegg til dette er det 17 egne delmål – såkalte ‚bokstavmål‘ - som særlig 
retter seg til utviklingslandenes utfordringer.

Sosial bærekraft og folkehelse
Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for 
samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og 
globalt. For å nå dette målet er et effektivt 
folkehelsearbeid en av forutsetningene.

Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig 
fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i 
et samfunn.20

I en rapport fra NIBR kommer det frem at gjennom-
gangen av definisjoner og politiske programmer 
knyttet til folkehelse og sosial bærekraft viser 
et nært slektskap mellom de to områdene. Både 
bærekraftig utvikling og helsefremming er globale 
normer som har blitt utformet og videre utviklet på 
internasjonale konferanser og integrert i politiske 
mål og visjoner internasjonalt, nasjonalt og lokalt.21 
«Forståelsen av folkehelse og bærekraftig utvikling 
springer altså ut av et felles tankegods som viser 
seg som en aktiv diskurs i ulike internasjonale fora. 
Denne felles globale utviklings diskursen bygger på 
den samme diagnosen: den økonomiske og sosiale 
politikken som styrer den globale utviklingen har 
negative konsekvenser for mennesker og miljø».22

20 Helsedirektoratet (2018) Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling, 
rapport IS-2748:8

21 Hofstad, H. og Bergsli, H. (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. NIBR-
rapport 2017:15

22 Hofstad, H og Bergsli, H. 82017). Folkehelse og sosial bærekraft. NIBR-
rapport 2017:15, side 33
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Folkehelsearbeid handler om hva som påvirker og 
har betydning for befolkningens helse og livskvalitet, 
og har en tverrsektoriell tilnærming, derfor er stort 
sett alle de 17 bærekraftsmålene relevante for 
folkehelsen23. 

Selv om folkehelsen generelt i Norge er god, så er 
det betydelige sosioøkonomiske forskjeller i for 
eksempel forventet levealder. Dette gjelder også 
for de aller fleste sykdommene, skader og plager, 
og i levevaner og levekår. Det er også dokumentert 
at disse forskjellene er økende. Innsatser for å 
redusere sosial ulikhet i helse er derfor et viktig 
innsatsområde. Fortsatt krever dette sammensatte 
løsninger, samt at det gjøres vurderinger av 
fordelingskonsekvenser og at dette tas hensyn til 
ved gjennomføring både av små og store tiltak.24

23 Helsedirektoratet. (2018). Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling, 
rapport IS-2748:11

24 Helsedirektoratet. (2018). Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling, 
rapport IS-2748:8
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Sosial bærekraft og universell utforming 
«Leavning no one behind» er et av bærekrafts-
målenes hovedprinsipp. Ingen skal etterlates på veien 
mot et bærekraftig samfunn. Den skal være sosialt 
rettferdig og inkluderende. Dette gjelder en rekke 
faktorer som økonomi, kjønn, alder, funksjonsevne 
m.m. Bærekraftsmålenes gjentatte bruk av «for 
alle» og «inkluderende» gjenspeiler dette, og det 
samme gjør vektleggingen av sosial bærekraft. Sosial 
bærekraft er et begrep som konkretiseres ulikt over 
tid og i ulike land. Universell utforming er en kvalitet 
som i økende grad inngår i operasjonaliseringen av 
begrepet.25

Universell utforming av omgivelsene er et eget 
mål for regjeringen, men det understrekes også at 
universell utforming bidrar til å oppfylle mål knyttet 
til levekår, likestilling, helse, fysisk aktivitet, miljø 
mv.26 I handlingsplanen for universell utforming 
2015–2019 heter det: «Universell utforming 
bidrar til sosial bærekraft fordi det gir flere tilgang til 
utdanning, arbeid, boliger og transport.»27

25 Knudtzon, L. og Medby, P. (2011). Universell utforming relatert til 
sosial og økonomisk bærekraft (NIBR-rapport 2011:110). By- og 
regionforskningsinstituttet.

26 Barne- og likestillingsdepartementet. (2019). Et samfunn for alle. 
Regjeringens strategi ro likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 
for alle. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/
bc8396c163f148dc8d4dc8707482e2be/et-samfunn-for-
alle---regjeringens-strategi-for-likestilling-av-mennesker-med-
funksjonsnedsettelse-for-perioden-2020203.pdf

27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2015). Handlingsplan 
for universell utforming 2015-2019. Hentet fra: https://www.regjeringen.
no/contentassets/b335313065f440f6bd7cc203a8e0ce2d/regjeringens-
handlingsplan-for-universell-utforming-2015-2019-1.pdf
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Mål 1 Utrydde 
fattigdom
Mål 1 handler om å bekjempe ekstrem fattigdom og sørge for 
at den økonomiske veksten er inkluderende og fordeles jevnere 
blant land og befolkning. Økonomisk vekst må bidra til å skape 
bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.
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1% av Norges befolkning 
har ikke råd til å holde 
boligen passe varm.

6% av Norges befolkning
oppgir at det er vanskelig
å få endene til å møtes6%

1%
19% av Norges befolkning 

oppgir at de ikke har 
mulighet til å klare en 

uforutsett utgi�.

19%

De som er overrepresentert 
blant personer med 
økonomiske vansker er:

- personer med lav inntekt
- uføre
- enslige forsørgere
- mottakere av økonomisk 
sosialhjelp
- arbeidsledige
- innvandrere 

Risikofaktorer i Viken

8,8%

Andel med ved-
varende lavinntekt:

Østfold 11,2 %
Akershus 7,3 %
Buskerud 9,6 %

5,1%

Andel husholdninger 
med enslige forsørgere:

Østfold 5,3 %
Akershus 5,1 %
Buskerud 4,9 %

2,3%

Andel personer 
som mottar sosialhjelp: 

Østfold 2,8 %
Akershus 1,9 %
Buskerud 2,6 %

8,7%

Andel med uføretrygd:
Østfold 13,6 %
Akershus 6,5 %
Buskerud 8,3 %

Fattigdom i Norge
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Det er ulike fattigdomsbegreper i bruk, og fattigdom 
er mer enn mangel på materiell velferd. Det handler 
også om manglende valgmuligheter, mangel 
på anstendig levestandard, begrensninger for 
menneskers muligheter til å ha innflytelse over sin 
egen livs situasjon og den enkeltes valgmuligheter. De 
siste årene har det blitt mer og mer vanlig å supplere 
fattigdoms indikatorer knyttet til inntekt med annen 
informasjon, som for eksempel selvrapporterte 
økonomiske vansker, trangboddhet og hvorvidt man 
eier sin egen bolig. 

Status for mål 1 globalt
Utviklingen går riktig vei, men fortsatt er det store 
utfordringer. I et globalt perspektiv har det vært 
en positiv utvikling de siste ti årene; på 1990-tallet 
levde om lag 35 prosent av verdens befolkning i 
ekstrem fattigdom, mens de siste globale tallene (for 
2013) viser at andelen har sunket til 11. Områdene 
med de største fattigdomsutfordringene finner man 
i Afrika sør for Sahara. Antall utviklingsland med 
trygde- eller sosialhjelpssystemer har økt fra 70 til 
149 land de siste 20 årene.28

Status for mål 1 nasjonalt
Majoriteten av de som lever i Norge i dag har høy 
levestandard, og absolutt fattigdom er derfor ikke 
noe stor utfordring i Norge. De fleste av delmålene 
under mål 1 anses av norske myndigheter å være 
oppfylt.29 Flere av delmålene har fokus på systemer 
for utjevning av forskjeller, som for eksempel 
trygdesystemer, lik tilgang til helsetjenester og 
utdanning etc., og disse anses alle for å være innfridd 
for Norge. Det er derimot fortsatt utfordringer 
med relativ fattigdom i Norge, og utviklingen i 
inntektsulikhet har vært økende også de siste årene 
(se også mål 10). 

28 Finansdepartementet 2018, rapport One year closer

29 UD/Regjeringen 2016, «Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål» 

Status for mål 1 regionalt
Måling av fattigdom er komplekst 
Det er vanlig å bruke lavinntekt som indikator 
for fattigdom, men det er dårlig samsvar mellom 
opplevd fattigdom og lavinntekt. SSBs rapport 
2018/7 «Materielle og sosiale goder i den norske 
befolkningen» viser at kun halvparten av personene 
som oppgir at de opplever fattigdomsproblematikk 
tilhører en lavinntektsfamilie, og mange lav inntekts-
familier oppgir at de ikke opplever slike problemer 
i hverdagen. Hvor stor inntekt man trenger for å 
dekke sine behov vil variere med blant annet livsfase, 
husholdningstype og bosted. Opplevelsen av å 
være fattig vil også avhenge av hva som er vanlig i 
nærmiljøet.30 

Lavinntekt bør forstås som en av flere risikofaktorer 
for fattigdom. Husholdninger som opplever 
fattigdomsproblemer er overrepresentert blant;31

• Husholdninger med lav inntekt
• Sosialhjelpsmottakere
• Arbeidsledige
• Personer som jobber lite (lav arbeidsintensitet)
• Enslige forsørgere
• Personer med lav utdanning
• Innvandrere generelt, og spesielt innvandrere fra 

Afrika, Asia etc

SSBs levekårsundersøkelse forsøker å kartlegge 
omfanget av fattigdomsproblemer i befolkningen. 
SSB deler fattigdomsproblemer inn i tre grupper;

• Økonomisk romslighet og betalingsvansker
• Materielle goder; oppvarming, klær møbler, 

tannlege, mat etc
• Sosiale goder; dra på ferie, delta regelmessig på 

fritidsaktiviteter, spise ute etc

30 https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/
materielle-og-sosiale-mangler-i-den-norske-befolkningen

31 SSB, rapport 2018/07. Materielle og sosiale mangler i den norske 
befolkningen
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6 prosent av personene i undersøkelsen rapporterte 
at de har vanskelig eller svært vanskelig for å få 
endene til å møtes, og like mange har ikke råd til 
å dra på en ukes ferie i løpet av året. 19 prosent 
rapporterer at de ikke har mulighet til å klare en 
uforutsett utgift, 4 prosent har ikke råd til å bytte 
ut utslitte klær eller gå til tannlege, mens 1 prosent 
oppgir at de ikke har råd til å holde boligen passe 
varm.32

SSB viser også at mangel på materielle og sosiale 
goder ikke er veldig utbredt blant barn i Norge 
i dag. Barn som vokser opp i økonomisk utsatte 
familier opplever imidlertid at de ikke har de samme 
sosiale godene som andre barn. I denne gruppen 
rapporteres det også til en viss grad om mangel 
på grunnleggende materielle goder.33 Tallene for 
fattigdomsproblemer i levekårsundersøkelsen er kun 
tilgjengelig på nasjonalt nivå.

32 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fattigdom

33 SSB, rapporter 2018/07. Materielle og sosiale mangler i den norske 
befolkningen

Lavinntekt
Norge har ikke en nasjonal definisjon av fattigdom, og 
man bruker derfor ofte EU sin fattigdomsgrense på 
60 prosent av den nasjonale medianinntekten, målt 
som inntekt etter skatt per forbruksenhet. Dette er 
husholdningens inntekt etter skatt «korrigert» for 
ulikheter i husholdningsstørrelse og sammensetning 
(se mer under definisjoner). Denne definisjonen tar 
kun hensyn til husholdningens inntekter, og forteller 
oss derfor ingenting om den økonomiske situasjonen 
til husholdningene etter at faste utgifter er betalt. 

Siden inntekten måles per forbruksenhet, vil grense-
beløpet for lavinntekt variere med husholdnings-
størrelsen. Tabell 1.1 viser grensebeløpene (etter 
skatt) for noen husholdningstyper når man bruker EU 
sin definisjon (tall for 2017). Inntekt omfatter lønn, 
kapitalinntekter og offentlige overføringer (bostøtte/
barnetrygd og lignende). For en enslig person går 
grensen for lavinntekt på 18 442 kroner per måned 
(etter skatt), mens grensebeløpet for en enslig 
forsørger med tre barn er 35 042 kroner (inkludert 
barnetrygd og barnebidrag). I en husholdning med 
to voksne og ingen barn går grensen ved 27 658 
kroner per måned (13 829 per voksen). Måten 
disse grenseverdiene settes på gjør at husholdninger 
med mange barn og få voksne kan klassifiseres som 
lavinntektsfamilie selv med ganske høye inntekter.

Tabell 1.1. Grensebeløp for lavinntekt, EU 60, 2017

Husholdningsinntekt Inntekt per voksen

Per år Per måned* Per år Per måned*

Enslig 221 300 18 442 221 300 18 442

Enslig forsørger med ett barn 287 700 23 975 287 700 23 975

Enslig forsørger med to barn 354 100 29 508 354 100 29 508

Enslig forsørger med tre barn 420 500 35 042 420 500 35 042

Par uten barn 331 900 27 658 165 950 13 829

Par med ett barn 398 300 33 192 199 150 16 596

Par med to barn 464 700 38 725 232 350 19 363

Par med tre barn 531 100 44 258 265 550 22 129

Par med fire barn 597 500 49 792 298 750 24 896

*Inntekt per måned er årsinntekt/12 

Kilde: SSB tabell 09593
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Uten detaljert informasjon om husholdningenes 
utgifter kan man ikke vite hvordan forholdet mellom 
inntekter og utgifter faktisk er i hver familie, og 
vi vet heller ikke om husholdningenes opplevelse 
av fattigdom. Lavinntektsbegrepet tar heller ikke 
hensyn til geografisk variasjon i boutgifter; de samme 
grensene gjelder for alle husholdninger i hele Norge. 
I følge huseiernes bokostnadsindeks er Bærum den 
dyreste Viken-kommunen å bo i, mens Hemsedal 
er den billigste.34 Differansen mellom disse er hele 
46 000 kroner per år. Også i leiemarkedet er det 
store regionale forskjeller. En familie som trenger 
leilighet med minst 2 soverom kan finne det til rundt 
7000 kroner i mindre sentrale Viken-kommuner, 
mens man må regne med minst 12 000 i Asker og 
Bærum35. Inntekten alene forteller oss derfor lite om 
husholdningenes økonomi, men er en indikator for 
risiko for fattigdom. 

Hvor stor andel av befolkningen lever 
med vedvarende lavinntekt?
I levekårsundersøkelsen rapporterte 29 prosent 
av de som tilhører husholdninger med vedvarende 
lavinntekt at de har vanskelig for å få endene 
til å møtes (vedvarende lavinntekt betyr at 
husholdningene har hatt en inntekt under inntekts-
beløpet de tre siste årene). 57 prosent oppga at de 
ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift, 16 
prosent har ikke råd til å kjøpe nye klær ved behov 
og 25 prosent har ikke råd til å gå til tannlege. 27 
prosent sa de ikke har råd til en ukes ferie hvert år, 
mens 3 prosent har ikke råd til å holde boligen passe 
varm. Andelene er lavere blant husholdninger med 
lav inntekt, men som ikke oppfyller kriteriene for 
vedvarende lavinntekt.36

34 https://www.huseierne.no/bokostnad

35 Finn.no per 10.07.2019

36 SSB, rapporter 2018/07. Materielle og sosiale mangler i den norske 
befolkningen

Tabell 1.2 Andel personer i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt 2015–2017, etter alder

Andel personer med lavinntekt 2015–2017

0-17 
år

18-34 
år

35-49 
år

50-66 
år

67 
år og 
eldre

Østfold 14,9 15,7 10,1 6,7 9,8

Akershus 7,9 12,1 6,8 4,8 5,4

Buskerud 11,9 13,7 8,8 5,8 8,7

Oslo 17,8 18,7 12,7 10,4 8,5

Norge 10,7 14,4 8,3 5,5 9,0

Kilde: SSB tabell 10498

Tabell 1.2 viser hvor stor andel av befolkningen 
som levde i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt i perioden 2015 til 2017. Omfanget 
av lavinntekt er høyest i aldersgruppen 18–34 år 
(studenthusholdninger er ikke inkludert i denne 
statistikken), og nest høyest blant barn. Østfold 
har høyere andel enn Norge samlet sett for alle 
aldersgrupper, mens Akershus ligger lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

Tabell 1.3 viser utvikling fra 2004–2006 til 2015–
2017, målt som endring i prosentpoeng. Andelen 
med lavinntekt har falt kraftig blant de eldste, men 
har økt for de andre aldersgruppene. Økningen er 
størst i gruppen 18–34 år, men også blant barn har 
det vært en tydelig vekst i andel med lavinntekt.
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Tabell 1.3 Endring i andel personer i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt, etter alder, 2004–2017

Endring 2004–2017, prosentpoeng

0-17 
år

18-34 
år

35-49 
år

50-66 
år

67 år 
eller eldre

Østfold 5,9 6,0 3,8 1,7 -6,6

Akershus 3,2 5,0 3,1 1,6 -4,1

Buskerud 4,2 4,9 3,5 1,3 -8,1

Oslo 3,1 3,8 1,9 2,6 -2,7

Norge 3,7 4,8 2,8 1,0 -7,9

Kilde: SSB tabell 10498

Lavinntekt forteller også om ulikhet i inntekt, og vi 
kommer tilbake til lavinntekt under mål 10.

Årsaker til vekst i andel barn med lavinntekt
Mange har pekt på økt innvandring som årsak til 
vekst i andel barn i husholdninger med lavinntekt. 
Definisjonen av lavinntekt gjør at familier med 
mange barn kan kategoriseres som lavinntektsfamilie 
selv med helt normale inntekter (se tidligere tabell). 
Tall fra SSB viser at antall personer per hus holdning 
er høyere i innvandrerbefolkninger enn i øvrig 
befolkning, for alle landgrupper.37 Inn vandrer-
befolkningen har også typisk lavere inntekt og 
lavere yrkesdeltagelse enn øvrig befolkning. Lavere 
inntekter og større familier, sammen med vekst i inn-
vandrer befolkningen, kan forklare mye av økningen i 
andel barn som lever i husholdninger med lavinntekt. 

Tabell 1.4 viser andel barn i husholdninger med 
lavinntekt i alle husholdninger og etter landbakgrunn. 
Tallene er for 2016, og i disse tallene tar man også 
hensyn til hvorvidt husholdningene har midler i 
form av bankinnskudd og ulike verdipapirer (se mer 
i definisjoner, under brutto finanskapital). Andelen 
barn i husholdninger med lav inntekt er mye høyere 
i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen som 
helhet, og andelen er særlig høy blant familier 
med bakgrunn fra Afrika, Europa utenfor EU/EFTA 
og Oseania utenom Australia og New Zealand. 
Differansen mellom gruppene er minst i Akershus.

37 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-
innvandreres-husholdningssammensetning?tabell=329437

Tabell 1.4 Andel barn i husholdninger med lavinntekt,  
etter landbakgrunn, 2016

EU, EFTA, 
USA, 

Canada,  
Australia 
og New 
Zealand

Afrika, Asia, 
Latin-Amerika, 
Europa utenom 

EU/EFTA og 
Oseania utenom 
Australia og New 

Zealand

Hele  
befolk-
ningen

Østfold 19,2 42,4 12,4

Akershus 11,7 23,7 6,2

Buskerud 15,1 34,8 9,7

Oslo 13,8 33,1 13,1

Kilde: Bufdir

Hvorfor er man spesielt opptatt 
av lavinntekt blant barn?
Lavinntekt er vanligere blant unge voksne enn blant 
barn, men likevel får lavinntekt og fattigdom blant 
barn mye oppmerksomhet. Det er flere årsaker 
til det, men en av disse er at fattigdom kan ha en 
negativ påvirkning på barnas liv både på kort og 
lang sikt. Man finner systematiske forskjeller mellom 
barn med høy og lav sosioøkonomisk status (se 
definisjoner) på flere arenaer i barns liv;38

• Organiserte aktiviteter er en viktig læringsarena 
som barn i familier med lav inntekt deltar i mindre 
grad i.

• Utenforskap og ensomhet kan være en 
konsekvens av fattigdom.

• Trivsel på skolen påvirkes av fattigdom. Det er 
omtrent dobbelt så mange fra gruppen med lav 
sosioøkonomisk status som rapporterer om at 
de ikke har det bra på skolen, sammenlignet med 
gruppen som har høy sosioøkonomisk status.

• Helse, og spesielt psykisk helse, har en klar 
sammenheng sammen med familieøkonomi. Jo 
høyere inntekt blant foreldrene, jo færre psykiske 
plager.

• Barns bomiljø blant de med lav sosioøkonomisk 
status er ofte mye dårligere og trangere enn 
andre, og de bor sjelden i boliger familien selv eier. 

38 For mer info se www.bufdir.no/familie/fattigdom/ny_barnefattigdom_i_
Norge/
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Økonomisk sosialhjelp
Sosialhjelp er en økonomisk ytelse som gis til 
personer som ikke er i stand til å forsørge seg selv. 
Økonomisk sosialhjelp utbetales av kommunene 
etter statlige veiledende satser, 39 og skal dekke helt 
grunnleggende behov som mat, klær, husholdnings-
artikler og hygiene. Sosialhjelp kan også omfatte 
bokostnader. Sosialhjelp skal være en minsteytelse 
og det er ikke meningen at man skal leve på denne 
stønaden over tid. Det er derfor ikke overraskende at 
en høy andel sosialhjelpsmottakere har økonomiske 
vansker og fattigdomsproblemer. Blant utsatte 
grupper er sosialhjelpsmottakere de som i størst 

39 https://www.nav.no/380109/veiledende-retningslinjer-for-
%C3%B8konomisk-st%C3%B8nad

grad rapporterer om fattigdoms problemer. I leve-
kårs undersøkelsen rapporterte 37 prosent av 
sosialhjelpsmottakerne at de har vanskelig for å få 
endene til å møtes og 71 prosent har ikke mulighet 
til å klare en uforutsett utgift. 26 prosent oppga 
at de ikke har råd til å gå til tannlege, 21 prosent 
kan ikke kjøpe nye klær ved behov, og 7 prosent av 
sosialhjelpsmottakerne har ikke råd til å holde boligen 
passe varm.40

Litt over 29 000 av Vikens innbyggere mottok 
sosialhjelp i 2018 og det var 16 200 barn knyttet til 
disse mottakerne. Mange som mottar sosialhjelp gjør 

40 SSB rapport 2018/07, Materielle og sosiale mangler i den norske befolkning.

Kart 1.1 Andel av befolkningen som mottar sosialhjelp (hele befolkningen)
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det for en kortere periode og/eller som supplement 
til arbeidsinntekt. 40 prosent av innbyggerne i Viken 
som fikk sosialhjelp i 2018 (11 700 personer), fikk 
slik stønad i mer enn 6 måneder. Litt over  
40 prosent (12 800 personer) hadde sosialhjelp som 
hovedinntektskilde. 30 prosent av mottakerne var 
mellom 18 og 24 år.41

Kart 1.1 og 1.2 viser at andel innbyggere som 
får sosialhjelp varierer mellom kommunene i 
Viken. Høyest andel med økonomisk sosialhjelp 
hadde Skedsmo kommune (3,96 prosent), mens 

41 Dette er sum av kommunene. Tallene for Viken er sannsynligvis noe lavere 
da en person kan ha mottatt sosialhjelp i to kommuner samme år ved flytting 
fra en kommune til en annen.

kommunen med lavest andel var Gjerdrum (1,14 
prosent). Andel sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 
24 år var høyest i Askim og Eidsberg. I begge disse 
kommunene var det over 9 prosent av innbyggerne 
mellom 24 og 18 år som mottok sosialhjelp i 2018. 
Også i denne aldersgruppen var andelen lavest i 
Gjerdrum (1,69 prosent).

Andelen av befolkningen som fikk økonomisk 
sosial hjelp i seks måneder eller mer varierer fra 1,6 
prosent på Ringerike og i Svelvik til 0,3 prosent i Flå 
og Trøgstad.

Kart 1.2 Andel av befolkningen 18–24 år som mottar sosialhjelp

mer enn 7,2

5,9 - 7,2

4,5 - 5,8

3,1 - 4,4

1,7 - 3,0

Prosent

Sosialhjelpsmottakere
(18-24 år) som andel av
befolkning
2018
Viken og Oslo

Norge: 9,8%
Oslo: 5,5%

Ingen data

Kilde: SSB tabell 12210 og 07459 (begge kart)
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Enslige forsørgere
Husholdninger med kun en voksen har generelt et 
dårligere økonomisk utgangspunkt, da de ikke har de 
samme stordriftsfordelene som, og færre forsørgere 
enn, husholdninger som består av to voksne. Enslige 
forsørgere har, i motsetning til aleneboere, også barn 
som skal ha husrom, mat, klær, utstyr og aktiviteter. 
Å være enslig forsørger er derfor en risikofaktor 
for økonomiske vansker. I levekårsundersøkelsen 
oppga 16 prosent av enslige forsørgere at de har 
vanskelig eller svært vanskelig for å få endene til å 
møtes, og 42 prosent har ikke mulighet til å klare en 
uforutsett utgift. 20 prosent har ikke råd til en ukes 

ferie per år, 10 prosent kan ikke delta på regelmessig 
fritidsaktiviteter, 7 prosent sier de ikke har råd til å 
erstatte utslitte klær og 1 prosent kan ikke holde 
boligen passe varm.

Andelen enslige forsørgere i Viken er 5,1 prosent, 
noe som er høyere enn andelen i Norge samlet 
under ett (4,5 prosent). Ullensaker og Enebakk har 
høyest andel enslige forsørgere i Viken (6,3 og 6,1 
prosent). Kommunene med lavest andel er Rømskog 
(1,6 prosent), Nore og Uvdal (2,8 prosent) og Rollag  
(2,8 prosent). 

Kart 1.3 Andel av husholdningene som består av enslige forsørgere, 2019 

5,5 - 6,3

4,6 - 5,4

3,7 - 4,5

2,8 - 3,6

mindre enn 2,8

Prosent

Enslige forsørgere
2019
Viken og Oslo

Viken: 5,1%
Oslo: 4,0%

Kilde: SSB tabell 06070
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Uføretrygde 
Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har 
fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av 
sykdom eller skade. Størrelsen på uføretrygden 
avgjøres av inntekten de siste 5 årene før man ble 
syk, og de som har hatt liten eller ingen inntekt er 
garantert en minsteytelse. Minsteytelsen er høyere 
for unge uføre enn for andre (unge uføre er personer 
som blir varig syke før fylte 26 år).42

42 https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Relatert+informasjon/beregning-
av-uf%C3%B8retrygd

I levekårsundersøkelsen oppga 9 prosent av 
personer med uføretrygd at de har vanskelig for å 
få endene til å møtes og 17 prosent har problemer 
med å betale boutgiftene sine. 8 prosent sier de ikke 
har råd til å gå til tannlegen, mens knappe en prosent 
ikke har råd til å holde boligen passe varm. Opplevd 
fattigdomsproblematikk er langt mindre vanlig 
blant uføre enn blant arbeidsledige og personer 
som mottar sosialhjelp, men personer på uføretrygd 
har få muligheter til å øke inntekten sin i møte med 
økonomiske vansker.43

43 SSB rapport 2018/07 Materielle og sosiale mangler i den norske 
befolkningen

Kart 1.4 Uføretrygdede (18–67 år) som andel av befolkning, 2017
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Kart 1.5 Uføretrygdede (18–24 år) som andel av befolkning, 2017

mer enn 2,9

2,4 - 2,9

1,8 - 2,3

1,2 - 1,7

0,6 - 1,1

Prosent

Uføretrygdede (18-24 år)
som andel av befolkning
2017
Viken og Oslo

Norge: 1,5%
Oslo: 0,8%

Ingen data

Kilde; SSB tabell 11715

Det har vært en nedgang i andel uføre i Norge 
fra 2000 til 2017 (fra 9,6 til 9,1 prosent av 
befolkningen), men det har vært en økning i 
alders gruppen 18–29 år (fra 1,2 til 1,4 prosent). 
Befolkningen har økt betraktelig i samme periode, 
så antall uføre totalt har likevel økt med 32 000 
personer. For unge uføre (18–29 år) har økningen 
vært på 3 500 personer.44

44 http://khs.fhi.no/webview/

Økningen i personer med uføretrygd er ikke bare 
en uønsket utvikling; I følge NAV skyldes den sterke 
veksten blant unge uføre i stor grad at flere har 
rett på uføretrygd fra fylte 18 år. Bedre medisinsk 
behandling har gitt lavere dødelighet blant barn med 
psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser 
og kromosomavvik, noe som forklarer det meste av 
veksten blant de yngste. Man har også gått bort fra 
midlertidig uføretrygd, slik at endel personer som 
før ville fått uføretrygd etter fylte 30 år, nå får dette 
mens de er i 20-årene.45

45 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/
Nyheter/_attachment/540621?_download=true&_ts=1643cc12bd0

44
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I Viken varierer andelen uføretrygdene i befolkningen 
som helhet fra 19,1 prosent (Marker) til 4,6 prosent 
(Hemsedal). Blant de yngste (18–24 år) varierer 
andelen mellom 3,8 (Eidsberg og Marker) og 0,5 
(Ås). Det er i stor grad de samme kommunene som 
har høyest uføreandel uavhengig av aldersgruppe.

Arbeidsledighet
I levekårsundersøkelsen rapporterte 32 prosent av 
de arbeidsledige at det er vanskelig å få endene til 
å møtes. Det er kun blant sosialhjelpsmottakere at 
andelen var høyere. Halvparten av de arbeidsledige 
sier de ikke har mulighet til å klare en uforutsett 
utgift, 18 prosent har ikke råd til nye klær ved behov 
eller å gå til tannlege, mens 5 prosent oppgir at de 
ikke har råd til å holde boligen passe varm.46

46 SSB rapport 2018/07 Materielle og sosiale mangler i den norske 
befolkningen.

Tall fra SSB for november 2018 viser at Sarpsborg 
(4,5 prosent) og Fredrikstad (4,4 prosent) har 
høyest registrert arbeidsledighet blant personer 15–
29 år i Viken. I Flå og Nore og Uvdal er det derimot 
nesten ingen arbeidsledige i denne aldersgruppen. 
Arbeidsledigheten for denne gruppen i Norge samlet 
sett var på 2,7 prosent. I aldersgruppen 30–74 år 
er det Rollag og Drammen som har høyest registrert 
arbeidsledighet med henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent 
av befolkningen. Lavest arbeidsledighet i denne 
aldersgruppen finner vi i Nes (Buskerud), Nore og 
Uvdal, Hol, Ål, Trøgstad og Marker. I Norge samlet 
sett var 2,1 prosent i alderen 30–74 år registrert 
som arbeidsledige i samme periode.
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Mål 2 Utrydde sult
Mål 2 handler om å utrydde sult, sikre mattrygghet, bedre 
ernæring og fremme et bærekraftig landbruk. Det er viktig å jobbe 
med hvordan mat produseres, deles og forbrukes. Gjøres dette 
riktig kan jordbruk, skogbruk og fiskeri gi næringsrik mat til alle, 
samtidig som det gir inntekter og bevarer miljøet for framtidige 
generasjoner.
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Viken har ca 20 % 
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jordbruksarealer i dri�. 
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Status for mål 2 globalt
Antall mennesker som er berørt av sult og hungers-
nød har de siste årene økt globalt, og flere millioner 
barn er fortsatt påvirket av underernæring. 
Majoriteten av befolkningen i verden som er rammet 
av sult bor i utviklingsland, og tall fra FN viser 
at Asia og Afrika er de kontinentene som har de 
største utfordringene med underernæring. Ifølge FN 
er antall underernærte mennesker anslått til over 
815 millioner, noe som tilsvarer omtrent 1 av 9 
mennesker i verden. 

Jordbruksnæringen er den næringen som syssel-
setter flest på verdensbasis, og ifølge FN får om lag 
40 prosent av dagens befolkning sitt livsgrunnlag fra 
jordbruket. Småskala-matprodusenter bidrar med 
over 80 prosent av matvarene som konsumeres i 
utviklingsland. Det globale offentlige investerings-
nivået innenfor landbruket er avtagende, og særlig i 
Afrika, Asia og Latin-Amerika har småskalamatpro-
dusenter og familiebønder et økt behov for støtte og 
investering i infrastruktur og teknologi for å kunne nå 
et mer bærekraftig landbruk. 

På verdensbasis er det 1,4 milliarder mennesker som 
ikke har tilgang til elektrisitet, og bedre tilgang på 
strøm i mange områder er derfor svært viktig for å 
redusere sult og sikre en mer bærekraftig produksjon 
av mat.

Status for mål 2 nasjonalt
Sult og ernæring
Sult er et svært marginalt problem i Norge i dag, og 
tilgangen til trygg og ernæringsmessig fullgod mat 
er bra hele året.47 Samtidig er Norge en del av en 
internasjonal trend hvor andelen med overvekt og 
fedme øker. Det ser imidlertid ut til at forekomsten 
av fedme blant voksne er noe lavere i Norge enn i 
mange andre land, og at utviklingen har bremset litt 
opp de siste årene. 48

På befolkningsnivå er det trolig endringer i miljø og 
levevaner som kan forklare økningen i forekomsten 
av overvekt og fedme de siste tiårene. Vi lever i et 
samfunn som på sett og vis «oppmuntrer» til fysisk 

47 Denne tematikken berører delmål 2.1 

48 OECD. (2012). Health at a Glance: Europe 2012.

inaktivitet, og hvor det er tilgang til et stort og 
fristende mattilbud. 

I den norske befolkningen mellom 40 og 45 år er 
om lag 25 prosent menn og 20 prosent kvinner 
berørt av fedme49, og dette gjelder nærmere 23 
prosent av alle nordmenn over 18. Mellom 15 og 20 
prosent av norske barn er berørt av overvekt eller 
fedme.50. Utviklingen i Norge går også feil vei; Norge 
er et av landene i Europa som har hatt størst økning 
i forekomsten av fedme de siste årene. Fedme over 
tid gir økt risiko for mange ulike plager som type 
2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte 
krefttyper.

Matvareproduksjon og matvaresikkerhet
Matvaresikkerheten i Norge er god, men miljø- og 
klimaendringer vil utfordre matvaresikkerheten og 
matproduksjonen i Norge framover, et eksempel 
på dette er sommeren 2018 som var svært 
utfordrende for landbruket på grunn av langvarig 
tørke. Både landbruket og marin sektor i Norge vil 
være nødt til å tilpasse seg klimaendringene som vil 
komme de neste årene. 

Status for mål 2 regionalt
Jordbruksareal i Viken
Om lag 20 prosent av alle jordbruksarealer i drift i 
Norge ligger i Viken. For arealer anvendt til dyrking 
av kornsortene hvete og havre ligger over 60 
prosent av jordbruksarealet i landet innenfor Vikens 
grenser. Landbruksnæringen i Viken er derfor en 
betydelig aktør i nasjonal målestokk, og mange 
av de nasjonale utfordringene rundt bærekraftig 
matvareproduksjon og matvaresikkerhet vil derfor 
være like på nasjonalt og regionalt nivå.

Formålet med jordvern er å sikre nok mat-
produserende areal. En ofte brukt indikator for 
bærekraftig matvareproduksjon er antall dekar 
omdisponert dyrket jordbruksareal til andre formål 
enn landbruk. Stortinget fastsatte i 2015/201651 et 
årlig mål for omdisponeringa av dyrka mark til under 
4 000 dekar, og har satt som mål at dette skal nås 

49 Kroppsmasseindeks – KMI – over 30 regnes som fedme, mellom 25 og 30 
regnes som overvekt, 18 til 25 er normalvekt

50 Folkehelseinstituttet (2018), Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge

51 Landbruksdepartementet (2017-2018), Prop. 1 S
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innen 2020. Foreløpige tall fra SSB for 2018 viser 
at det for Norge totalt ble omdisponert 3 561 dekar 
dyrka jord til andre formål enn landbruk, mens det 
tilsvarende tallet for Viken var på 922 dekar. 52 For 
landet totalt gikk 33 prosent av den omdisponerte 
dyrka jorden i 2018 med til bygging av boliger, 20 
prosent ble regulert til trafikkområde og 24 prosent 
ulike former for næringsvirksomhet. 

Endring i totalt jordbruksareal er også knyttet til 
mulighetene for selvforsyning av matvareproduksjon. 
Selvforsyningsgrad betyr hvor stor del av matvare-
forbruket som kommer fra norsk produksjon. 
Selv forsynings graden for varer som er produserte i 

52 SSB (2018), https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-
publikasjoner/mindre-matjord-forsvinner

jordbruket blir særlig påvirket av været, men også 
av ulike kvalitetskrav, priser, landbrukspolitiske 
virke middel og internasjonale handelsavtaler. 
Selv forsynings graden for Norge er høy for hus dyr-
produkter og klart lavere for planteprodukter. 

Antall dekar omdisponert dyrket jordbruksareal i 
Viken var på om lag 16 100 dekar for perioden 
2005 til 2018, mens det tilsvarende tallet for landet 
totalt var på over 97 500 dekar. 53 Blant kommunene 
i Viken er det Fredrikstad, Ullensaker og Sarpsborg 
kommune som har omdisponert mest dyrket mark 
over den en samme perioden. For mer om dette 
temaet se mål 15.

53 Tall fra SSB for 2018 er foreløpige, og kan bli noe revidert ved neste 
publisering 

Kart 2.1 Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk 2005–2018
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Ernæring, overvekt og fedme
I dag er det kun om lag 30 prosent av den voksne 
befolkningen i Norge som har et aktivitetsnivå i 
samsvar med helsemyndighetenes tilrådning. Selv 
om forbruket av brus og godteri er noe lavere enn 
før, utgjør forbruket av mat med mye sukker, fett 
og salt en for høy andel av kosten i befolkningen. I 
kombinasjon med lavt aktivitetsnivå kan dette lede 
til utvikling av overvekt og fedme. Den overordnede 
årsaken til at man utvikler overvekt og fedme 
at energiinntaket er større enn energiforbruket. 
Biologiske faktorer (arvelig disponert) spiller også 
inn, og omfanget av overvekt og fedme har sterk 
sammenheng med sosioøkonomiske forhold som 
utdannelse og inntekt. Det er også betydelige 

geografiske forskjeller. Det er høyest utbredelse av 
fedme i distriktene, blant folk med lav utdanning og 
lav inntekt og i enkelte innvandrergrupper (og da 
særlig blant kvinner).54 

På lokalt nivå er det særlig to indikatorer som 
kan være med å belyse problemstillingen blant 
kommunene i Viken. Den ene måler overvekt og 
fedme blant gutter og jenter ved førstegangs 
sesjon (data fra Vernepliktsverket), mens den andre 
overvekt og fedme blant kvinner med høyde- og 
vektopplysninger på første svangerskapskontroll. 

54 Menon Economics (2019), Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling 
og samfunnskostnader

Kart 2.2 Andel menn med overvekt og fedme ved sesjon 2014–2017
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Gjennomsnittet for landet viser at 22,7 prosent 
av guttene og jentene som møtte på første gangs 
sesjon falt innenfor definisjonen som overvektig eller 
berørt av fedme. Om lag 29 av Vikens kommuner har 
et lavere nivå enn landsgjennomsnittet. Variasjonen 
blant kommunene i Viken er også ganske stor. De 
med lavest andel overvektige/med fedme finner vi 
i Asker og Bærum med henholdsvis 11,9 og 12,6 
prosent, mens de kommunene som har høyest andel 
er kommunene Flå og Våler, begge med 32,1 prosent 
med overvekt/fedme. 

Overvekt og fedme blant kvinner ved første 
svangerskapskontroll viser mye av det samme 
mønsteret, nemlig at forekomsten av overvekt og 
fedme er høyere i noen av de mindre sentrale delene 
av Viken. Også her er Asker og Bærum er blant de 
kommunene med lavest andelen med fedme eller 
overvekt, mens Hemsedal og Hol er eksempler på 
mindre folkerike kommuner med tilsvarende lavt 
nivå. For disse alle kommunene er andelen med 
overvekt/fedme mellom 26 og 27 prosent. De to 
kommunene med høyest andel er Nes (Buskerud) 
og Rollag, med henholdsvis 55 og 61 prosent med 
overvekt/fedme.

Kart 2.3 Andel med fedme/overvekt ved første svangerskapskontroll 2016–2018

54 - 61

46 - 53

38 - 45

30 - 37

mindre enn 30

Prosent

Andel kvinner med
overvekt/fedme ved første
svangerskapskontroll
2016-2018
Viken og Oslo

Norge: 34%
Oslo: 25%

Ingen data

Kilde: kommunehelsa

51



Mål 3 God helse 
Mål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning 
for å oppnå bærekraftig utvikling. 
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Status for mål 3 globalt
I et globalt perspektiv er det gjort store framskritt 
i arbeidet med å øke forventet levealder, og 
minske mødre- og barnedødelighet i verden. Det 
har vært en global reduksjon i antall barnedødsfall 
som kan forhindres på over 50 prosent siden 
1990. Mødredødeligheten har blitt redusert med 
45 prosent på verdensbasis. Mellom 2000 og 
2013 sank andelen nye tilfeller av HIV/AIDS med 
30 prosent, og over 6,2 millioner liv ble reddet 
fra malaria, men det krever fortsatt en massiv 
innsats fremover. En rekke alvorlige sykdommer 
må utryddes, og andre store helseutfordringer må 
håndteres.55 Bærekraftsmålene forplikter seg til å 
gjøre ende på HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og 
andre smittsomme sykdommer innen 2030. Målet er 
å oppnå universell tilgang til helsetjenester og sørge 
for at alle har tilgang til trygge og effektive medisiner 
og vaksiner. En viktig del av prosessen går ut på å 
støtte forskning og utvikling av vaksiner og gi tilgang 
til rimelige medisiner.56 

Status for mål 3 nasjonalt 
Norge har sluttet seg til WHOs mål for å bekjempe 
ikke-smittsomme sykdommer. Målet er å redusere 
tidlige dødsfall (før 70 år) av ikke-smittsomme 
sykdommer med 25 prosent innen 2025, 
sammen liknet med 2010. Med ikke-smittsomme 
sykdommer menes hjerte- og karsykdommer, kreft, 
diabetes og kronisk lungesykdom samlet. Disse fire 
sykdomsgruppene har flere felles risikofaktorer; 
tobakksbruk, usunn kost, fysisk inaktivitet og 
skadelig bruk av alkohol. Det har vært en nedgang 
på 18 prosent i slike tidlige dødsfall i perioden 
2010–2015. Norge er på god vei til å nå målet om 
25 prosent nedgang innen 2025.57 

Helsetilstanden i Norge er generelt god med en 
forventet levealder på 84,2 år for kvinner og 80,6 år 
for menn (2016). Forventet levealder er en indikator 
som fanger opp viktige forhold knyttet til helse og 
velferd og som kan gi informasjon om helsetilstanden 
i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette 

55 no.undp.org

56 no.undp.org

57 Fhi.no

en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon 
om endringer over tid og om forskjeller mellom 
befolkningsgrupper.

 En viktig grunn til økningen i forventet levealder 
historisk er at dødeligheten blant spedbarn og 
barn har sunket. For nedgangen i dødeligheten 
framover er det særlig nedgang i dødelighet i høyere 
aldersklasser som vil bidra. Den aldersspesifikke 
dødeligheten er sosialt skjevfordelt. De sosiale 
helseforskjellene er gjennomgripende for de fleste 
dødsårsaker og for de fleste store sykdomsgruppene. 
Ferske tall fra Folkehelseinstitutt viser imidlertid at 
helseforskjeller som følger utdannings-, yrkes- og 
inntektskategorier i befolkningen er betydelige og 
trolig økende i Norge.58 

Status for mål 3 regionalt
Egenvurdert helse
Egenvurdert helse er en viktig indikator for 
sykelighet og bruk av helsetjenester, og kan 
anvendes til å overvåke befolkningens helsestatus 
over tid. De aller fleste har en positiv innstilling til 
egen helse, og litt flere unge enn eldre vurderer sin 
egen helse som god. I tillegg finner man en tydelig 
sosial gradient i egenvurdert helse, hvor man ser at 
de med høyere utdanning vurderer egen helse som 
mye bedre enn de med lavest utdanning. 

Det finnes dessverre ikke tall for egenvurdert helse 
for alle kommunene i Viken. Ser man på tall fra de 
gamle fylkene svarer 80 prosent av innbyggerne i 
Norge i 2015, at de vurderer sin egen helse som god 
eller svært god. I Østfold er andelen 76 prosent, 
Buskerud 79 prosent og i Akershus er andelen 83 
prosent.59 Tilsvarende tall kom frem i Østfoldhelsas 
befolkningsundersøkelse i 2019, hvor 70 prosent i 
Østfold vurderte at helsen var god eller svært god, 
76 prosent i Akershus og 73 prosent i Buskerud. Det 
er flere i Østfold (46 prosent) som oppgir at de har 
langvarig sykdom eller helseproblem, sammenlignet 
med Buskerud (44 prosent) og spesielt Akershus  
(39 prosent). 

58 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/
utvikling/oneyearcloser_2018.pdf

59 Norgeshelsa.no
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Forventet levealder
I følge Folkehelseinstituttet er det store forskjeller 
mellom regioner, fylker og bydeler når det gjelder 
dødelighet og forventet levealder. Kart 3.1 og 3.2 
viser forventet levealder i kommunene i Viken, for 
henholdsvis kvinner og menn. 

Kart 3.1 Forventet levealder, kvinner, 2003–2017
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mer enn 81,0

79,7 - 81,0

78,3 - 79,6

76,9 - 78,2

75,5 - 76,8

År

Levealder
Menn
2003-2017
Viken og Oslo

Norge: 79,1 år
Oslo: 78,8 år
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Dødsårsaker, tidlig død (0–74 år)
De viktigste dødsårsakene i Norge i dag er hjerte- og 
karsykdommer og kreft. Menn har høyere dødelighet 
i hjerteinfarkt og annen hjertesykdom enn kvinner. 
Kjønnsforskjellene i dødeligheten har avtatt siden 
2000. Mye av grunnen til dette er en nedgang i 
risikofaktorer som røyking, kostholdet er sunnere og 
at behandlingen er blitt bedre.60

Selv om det har vært en gunstig utvikling i 
dødeligheten og nedgang i antall nye tilfeller (per 
100 000 innbyggere per år) i aldersgruppene over 
45 år, er hjerte- og karsykdommer fortsatt et stort 
folkehelseproblem. Mange lever med symptomer 
eller sykdom, og helsetjenesten bruker mye ressurser 
på diagnostisering, behandling og kontroll. Sosiale 
forskjeller i hjerte- og karsykdommer viser at vi har 

60 Fhi.no

utfordringer også her, men samtidig muligheter for 
forebygging. Forskjeller mellom utdanningsgruppene 
skyldes i hovedsak høyere nivå av risikofaktorer i de 
gruppene som har lavere sosioøkonomisk status.61 

Tidlig død på grunn av kreft  
blant kvinner og menn
Det er noe færre kvinner (103,6 per 100 000) enn 
menn (115,7 per 100 000) som dør tidlig på grunn 
av kreft i Norge (her definert som død før 75 års 
alder). Tallene er standardiserte gjennomsnittstall fra 
perioden 2008–2017. Det er viktig å merke seg at 
noen kommuner er for små til at det blir publisert tall 
for tidlig død inne de ulike ulykkes- eller sykdoms-
kategoriene.

61 Fhi.no

Kart 3.2 Forventet levealder, menn, 2003–2017
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Det er stor variasjon i forekomsten av tidlig død 
på grunn av kreft. Forekomsten per 100 000 er 
henholdsvis 124,7 (menn) og 112 (kvinner) i 
Østfold, 106,5 (menn) og 98,8 (kvinner) i Akershus, 
og 115 (menn) og 101.6 (kvinner) i Buskerud. 

I Viken er det også stor variasjon mellom 
kommunene når det gjelder tidlig død på grunn av 
kreft. Høyest antall døde på grunn av kreft finner 
vi i Trøgstad kommune (152 per 100 000), mens 
Hol har færrest tidlige dødsfall grunnet kreft (51 
per 100 000). De fem kommunene i Viken som har 
høyest forekomst av tidlige dødsfall grunnet kreft 
blant kvinner er Trøgstad, Askim, Aurskog-Høland, 
Hvaler, Moss. De fem kommunene som har færrest 
tidlige dødsfall grunnet kreft er Gol, Nes (Buskerud), 
Nore og Uvdal, Hurdal, Hol. 

Det er også stor variasjon mellom kommunene i 
Viken når man ser på tidlig død på grunn av kreft 
blant menn. Den høyeste forekomsten finner i 
Krødsherad (197,8 per 100 000), mens det er 
færrest i Hemsedal (42,2 per 100 000). De fem 
kommunene i Viken med høyest forekomst av tidlig 
dødsfall på grunn av kreft er Krødsherad, Rakkestad, 
Gol, Spydeberg, Nes (Akershus). Den fem med lavest 
forekomst er Hemsedal, Aremark, Nore og Uvdal, Nes 
(Buskerud), Sigdal. 

Tidlig død på grunn av hjerte-  
og karsykdommer
Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 
Norge nådde toppen i 1970 og har siden gått ned. 
Menn (71,9 per 100 000) har betydelig høyere 
dødelighet i hjerteinfarkt og andre hjertesykdommer 
enn kvinner (30,5 per 100 000). Tallene er 
standardiserte gjennomsnittstall fra perioden 
2008–2017.

Det er stor variasjon i forekomsten av tidlig død 
på grunn av hjerte- og karsykdommer. Blant menn 
er forekomsten per 100 000 79,9 i Østfold, 60,9 
i Akershus og 75,6 i Buskerud. Tilsvarende blant 
kvinner er 35 i Østfold, 25,5 i Akershus og 29,3 i 
Buskerud. Denne variasjonen henger sammen med 
forskjeller man finner mellom fylkene i for eksempel 
utdanningsnivå, røyking og fysisk aktivitet. 

Tidlig død på grunn av hjerte- og karsykdommer 
varierer også mellom kommunene i Viken. Det er 
viktig å merke seg at noen kommuner i Viken er for 
små til at det blir publisert tall for tidlig død inne de 
ulike ulykkes- eller sykdomskategoriene.

Den høyeste andelen for kvinner finner vi i Sigdal 
(58,9 per 100 000), mens den laveste andelen er 
i Hole (10,2 per 100 000). De fem kommunene 
i Viken med høyest andel tidlige dødsfall grunnet 
hjerte- og karsykdommer er henholdsvis Sigdal, 
Rakkestad, Askim, Øvre Eiker, Trøgstad. De fem 
kommunene med færrest er Spydeberg, Hobøl, Ål, 
Nesodden, Hole. 

Sigdal har også den høyeste andelen tidlige dødsfall 
blant menn (117,3 per 100 000), mens det er 
lavest i Nes (Buskerud) (42 per 100 000). De fem 
kommunene med høyest forekomst av tidlig død 
blant menn på grunn av hjerte- og karsykdommer 
er Sigdal, Drammen, Askim, Rakkestad og Eidsvoll. 
De fem kommunene med lavest forekomst blant 
menn er Nes (Buskerud), Hvaler, Flesberg, Bærum og 
Nittedal. 

Hjerte- og karsykdomsdiagnoser  
– kvinner og menn
Landssnittet for hjerte- og kardiagnoser er 85 per 
1000 for kvinner og 104 per 1000 blant menn. Det 
er kun 8 av kommunene i Viken som ligger under 
landssnittet for menn. Det er Hemsedal, Ål, Bærum, 
Nes (Buskerud), Enebakk, Asker, Frogn og Nesodden.

Det kun 4 kommuner i Viken som er under 
landssnittet for kvinner med hjerte- og kardiagnoser. 
Det er Bærum, Ål, Asker og Spydeberg. 

Blant kommunene i Viken har Sigdal den største 
andelen kvinner med en diagnose relatert til 
hjerte- eller karlidelse (144 per 1000). Det er 
færrest i Bærum (78 per 1000). Sigdal har også 
den høyeste andelen menn med Hjerte- eller 
karsykdomsdiagnoser (154 per 1000). Den laveste 
andelen blant menn finner vi i Hemsedal (78 per 
1000). 
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Røykevaner
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene 
til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten 
av gruppen som røyker daglig i mange år, dør av 
sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes 
mange av sykdommer som fører til vesentlige 
helseplager og redusert livskvalitet. Andelen røykere 
i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom 
og unge voksne ser det ut til at snus har overtatt 
noe for røyking.62 Figuren 3.1 viser at det er stor 
variasjon i forekomsten av dagligrøyking i Akershus, 
Østfold og Buskerud. 

Figur 3.1 Andel dagligrøykere etter alder, fylker,  
2014–2018
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Muskel og skjelettsykdommer og plager
Sykdommer og plager knyttet til muskel- og 
skjelettsystemet er svært vanlig. Omtrent 1 av 4 har 
til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og 
skjelettsystemet. Sykdommer og plager knyttet 
til muskel- og skjelettsystemet er vanligere blant 

62 Norgeshelsa.no

kvinner enn blant menn, og er vanligere hos eldre 
enn hos yngre. Muskel- og skjelettsykdommer er 
beregnet å være den diagnosegruppen som «plager 
flest og koster mest» I Norge er diagnosegruppen 
muskel- og skjelettsykdommer den vanligste 
årsaken til sykefravær, og utgjør omkring 30 
prosent av sykefraværstilfellene.63 Nest etter 
psykiske lidelser er sykdomsgruppen den vanligste 
årsaken til uførhet.64 Tallene som er hentet inn er 
antall unike personer i kontakt med fastlege eller 
legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte plager/
sykdomsdiagnoser) i perioden 2015–17. I Norge 
som helhet ligger denne forekomsten på 318,9 per 
1000 innbyggere.65 Forekomsten av muskel- og 
skjelettplager varierer mye mellom de gamle fylkene 
og mellom kommunene i Viken. Andelen (snitt for 
perioden 2015–17) med muskel og skjelettplager 
per 1000 er 335,8 i Østfold, 314,4 i Akershus og 
324 i Buskerud.66 

Det er flest som oppsøker helsevesenet med disse 
plagene i Våler (Østfold) (355 per 1000), mens det 
er færrest i Ål (275 per 1000). De fem kommunene 
i Viken med høyest andel er Våler (Østfold), Hobøl, 
Enebakk, Skiptvet og Hurdal. De fem som har lavest 
andel muskel og skjelettplager er Ål, Nes (Buskerud), 
Nore og Uvdal, Asker og Bærum. 

Risikofaktorer for smerter i rygg og nakke er 
sammen satte og delvis ukjente, men forskning viser 
blant annet at stressende arbeidsliv øker risikoen for 
utvikling av nakke- og skuldersmerter, særlig hos 
menn.67 Tiltak som forebygger skader og ulykker 
kan være viktige bidrag for å redusere omfanget 
av smertetilstander i muskel og skjelett, inkludert 
tilstander i nakke og rygg. I tillegg er det vist at 
ungdom som er i moderat fysisk aktivitet eller driver 
med utholdenhetsidrett, har mindre nakke- og 
korsryggsmerter enn andre ungdommer.

63 Nav, 2017

64 Nav, 2017

65 Kommunehelsa.no

66 Kommunehelsa.no

67 Fhi.no
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Psykiske symptomer og lidelser
Informasjonen baserer seg på tall fra primær helse-
tjenesten. Det betyr at det er antall unike personer 
som har vært i kontakt med fastlege eller legevakt 
med psykiske symptomer eller plager. Disse tallene vil 
derfor kun si noe om de som søker hjelp for sine pla-
ger, og kan ikke si noe om den faktiske utbredelsen av 
psykiske helseplager. Man vet fra forskning at mange 
som sliter med psykiske helseplager ikke oppsøker 
hjelp, og de blir derfor ikke med i denne statistik-
ken. Standardiserte gjennomsnittstall fra perioden 
2015–17 viser at i aldersgruppen 0–74 år i Norge er 
det 152 per 1000 som var i kontakt med primærhel-
setjenesten for psykiske symptomer eller lidelser. 

I aldersgruppen 15–29 år i Norge som helhet var 
det i perioden 2015–17 i snitt 159 per 1000 som 

var i kontakt med primærhelsetjenesten for psykiske 
symptomer eller lidelser. Tilsvarende tall på fylkesnivå 
viser at det var 181 per 1000 i Østfold, 168 per 
1000 i Buskerud og 148 per 1000 i Akershus. 

I Viken-kommunene varierer tallene fra 104 per 
1000 i Ål, til 184 per 1000 i Askim. Forekomsten 
i Askim er 21 prosent høyere enn landssnittet. De 
fem kommunene med lavest andel er Ål, Rømskog, 
Rollag, Hemsedal og Fet. De fem kommunene i 
Viken med høyest andel er Askim, Halden, Hurdal, 
Hobøl og Modum. Kart 3.3 og 3.4 viser variasjonen i 
forekomsten av psykiske symptomer og lidelser blant 
menn og kvinner i Viken-kommunene. Blant kvinner 
er det høyest forekomst i Aremark (41 prosent 
over landsnittet), og blant menn er det høyest i 
Spydeberg (56 prosent over landssnittet).

Kart 3.3 Kvinner per 1000 innbygger (15–29år) med psykiske symptomer og lidelser, 2015–2017
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Kart 3.4 Menn per 1000 innbygger (15–29år) med psykiske symptomer og lidelser, 2015–2017
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Kilde: Kommunehelsa

Økning i uføre
Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er de 
vanligste årsakene til uføretrygd.68 Siden 1996 har 
antall uføretrygdede økt med over 100 000. Antall 
personer med uføretrygd økte kraftig fram til og 
med perioden med tidsbegrenset uførestønad (TU – 
innført i 2004), for så å avta fram til og med første 
halvår 2010, da arbeidsavklaringspenger (AAP) ble 
innført.

Etter det har det vært en økning i antall uføre-
trygdede, og da spesielt de siste årene. Over tid har 
det blitt flere yngre uføretrygdede og færre eldre, og 
andelen er høyere blant kvinner enn blant menn.69 

68 Nav.no

69 nav.no/statistikknotatmars2019

Vaksinasjonsdekning
Vaksinasjonsgraden av meslinger blant 2 åringer 
ligner landet førøvrig i de fleste kommunene som vi 
har tall fra i Viken. Landsnittet for meslinge vaksine-
dekning er 96 prosent, mens lå på 95,4 prosent i 
Østfold; 96,3 prosent i Akershus og 95,9 prosent i 
Buskerud blant 2 åringer i 2018. 
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Tannhelse 
Det har skjedd en betydelig bedring i tannhelsen 
over tid i Norge. Flere barn og unge har ingen eller 
få «hull» i tennene. Blant voksne og eldre er det flere 
som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten 
protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, 
økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører 
en utsatt gruppe eller ikke. 

I Viken er andelen 5 åringer med null hull 81 prosent 
i Østfold, Akershus og Buskerud. Dette er det samme 
som landssnittet. Andelen 12 åringer med friske 
tenner er 60 prosent i Østfold, og 63 prosent i 
Akershus og Buskerud. Landssnittet for 12 åringer  
er 60 prosent. 

Tall fra Østfoldhelsas befolkningsundersøkelse i 
2019 viser at 69 prosent av de spurte i Østfold 
vurdere tannhelsen sin som ganske god eller svært 
god, i Akershus var det 73 prosent og i Buskerud var 
det 72 prosent. De aller fleste i undersøkelsen har 
vært hos tannlegen i løpet av de siste to årene  
(86 prosent), mens 5 prosent oppgir at det er mer 
enn 5 år siden. 

Skader og ulykker
Personskader inkluderer forgiftninger, hodeskader 
og hoftebrudd/lårbensbrudd. Antall pasienter innlagt 
(dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 
1000 innbyggere per år. Tallene er basert på snitt 
for perioden 2015 til 2017. Dersom en person 
legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med 
samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun 
én gang. For Norge som helhet er forekomsten på 
skader og ulykker 14 per 1000 innbyggere. Både 
Akershus, Buskerud og Østfold ligner her landet for 
øvrig. Østfold hadde i snitt i perioden 2015–17  
15 skader per 1000, Akershus og Buskerud hadde 
13 per 1000.

I Viken varierer forekomsten mellom 11 per 1000 
i Rømskog, til 17 per 1000 i Hemsedal. Den høye 
forekomsten i Hemsedal kan skyldes skader i 
forbindelse med at de har et stort skianlegg. 

Ulykker og skader kan i stor grad forebygges, 
og det finnes mange tiltak med dokumenterbar 
effekt. Samtidig er det ikke slik at man kan fjerne 
alle uønskede hendelser selv om man identifiserer 
mekanismene som ligger bak.70

70 Fhi.no
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Tilgang til turterreng og rekreasjonsområder
Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer 
som man bør ta hensyn til i all planlegging. I tillegg til 
naturopplevelse og miljøforandring, bidrar friluftsliv 
i nære grønne arealer til fysisk aktivitet og bedre 
fysisk og psykisk helse. SSB benytter to definisjoner 
av trygg tilgang: En for korte avstander til relativt 
små arealer (1 - leke- og rekreasjonsarealer) og 
en for lengre avstand til de større arealene (2 - 
nærturterreng). Se definisjoner bakerst i rapporten 
for mer informasjon om denne indikatoren. Dette 
temaet omtales også under mål 11, bærekraftige 
byer og samfunn. 

Kartverket har fått i oppgave å fremskaffe data 
om tilgjengeligheten for byer, tettsteder og 
friluftsområder som en del av et større nasjonalt 
prosjekt om bruk av geografiske informasjonssystem 
for å hente inn og presentere data om universell 
utforming. Målet er å bidra til at fylker og kommuner 
er i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med 
universell utforming på en god og varig måte. I dag 
er friluftsområder i 227 kommuner kartlagt.71 

71 https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Universell-utforming/
prosjektstatus/

Kart 3.5 Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang på rekreasjonsareal 2018
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Å ha tilgang på natur- og friluftsområder blir 
trukket frem som den viktigste faktoren for å 
trives i nærmiljøet i befolkningsundersøkelsen til 
Østfoldhelsa i 2019. På spørsmålet om det er god 
tilgjengelighet av grøntarealer i nærmiljøet/bostedet 
ditt, så svarer 88 prosent i Østfold at det er god 
tilgjengelighet. I Akershus er 92 prosent, mens det 
er 91 prosent i Buskerud. De aller fleste (93–94 
prosent) som svarer oppgir at det er enkelt å komme 
seg til natur- og friluftsområder i Viken. 

Litt over halvparten av de som svarer mener det er 
gode muligheter for å treffe folk (på møteplasser, i 
foreninger etc). Andelen er 52 prosent i Østfold, 59 
prosent i Akershus og 53 prosent i Buskerud. 

Kart 3.6 Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til nærturterreng 2018
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Mål 4 God utdanning
Bærekraftsmål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. En god 
utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter 
skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. 
Utdanningens betydning for levekår og livssjanser har økt de siste tiårene. 
Utdanning er viktig som inngangsbillett til arbeidsmarkedet, og dermed 
tilgang til inntekt, bolig og andre levekårsgoder. De siste årene er de 
sosiale forskjellene mellom personer med høy og lav utdanning blitt 
større. Dette gjelder blant annet økonomiske vansker, betalingsproblemer 
og boligsituasjon. Utdanningsnivået i befolkningen er en av de baken
forliggende påvirkningsfaktorene for helsetilstanden. 
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Viken har over 42 000 elever 
fordelt på 58 videregående skoler

Rundt halvparten av forventet vekst i arbeidsplasser 
i Viken mot 2040 kommer i yrker som ikke krever 

utdanning utover videregående skole.

Andel 16-25 åringer som 
ikke deltar i eller har fullført 
videregående opplæring, 
og som ikke er i arbeid
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har fullført høyere 
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Andel på laveste mestringsnivå 
i lesing 2017/2018, nasjonale prøver
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Status for mål 4 globalt 
Det har vært en stor økning i andelen barn i verden 
som går på skole. Framgangen er spesielt stor når 
det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært 
en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og 
skriveferdigheter. Likevel er det altfor mange som 
ikke kan lese og skrive. Globalt er det fortsatt 9 
prosent av alle barn i grunnskolealder som ikke går 
på skole – en like stor andel som for 10 år siden 
(2008). Seks av ti barn har ikke basisferdigheter i 
lesing og regning, selv om de har flere års skolegang. 
Uroligheter, fattigdom, diskriminering og ulike 
former for nedsatt funksjonsdyktighet legger 
hindringer i veien både for individuell tilgang til, og 
gjennomføring av utdanningsløp.72 

Status for mål 4 nasjonalt 
Norge ligger godt an til å nå målsettingene for 
dette bærekraftsmålet. De fleste delmålene 
er allerede oppnådd, men noen utfordringer 
gjenstår. Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner konkluderte nylig med at det er 
tydelige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner på 
alle utdanningsnivå i Norge. 73 For eksempel nevnes 
at kjønnsforskjellene i lesing og regning er små i 
starten av grunnskolen, men utvikler seg deretter 
i jenters favør særlig i tenårene. Ved avslutningen 
av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn 
guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. Det er 
flere gutter enn jenter som trenger ekstra hjelp 
med læring. Nær 70 prosent av de som får spesial-
undervisning i grunnskolen er gutter. Fem år etter 
påbegynt videregående opplæring er det rundt 30 
prosent av guttene og 20 prosent av jentene som 
ikke har fullført videregående skole. Ifølge Statistisk 
Sentralbyrå vil kjønnsforskjellene i andelen av 
befolkningen som tar høyere utdanning fortsette 
å øke i Norge. I 2040 kan vi derfor forvente at 
61 prosent av menn og 89 prosent av kvinner i 
arbeidsstyrken vil ha høyere utdanning.

72 (http://www.no.undp.org/content/norway/no_no/home/sustainable-
development-goals/goal-4-quality-education.html).

73 Stoltenberg-utvalget; NOU 2019:3

Frafallet i videregående opplæring er høyere i Norge 
enn mange andre land i OECD. Det er et særlig stort 
frafall i yrkesfaglig opplæring, noe som blant annet 
skyldes elevenes svake grunnleggende ferdigheter 
fra grunnskolen. Manglende læreplasser, særlig på 
noen opplæringsprogram, er også en viktig årsak til 
frafall. Mange er utenfor yrkes- og samfunnslivet 
grunnet helseutfordringer, blant unge dreier det seg 
ofte om sosiale og psykiske utfordringer. Norge har 
lav andel ungdom og unge voksne utenfor arbeid, 
utdanning og opplæring sammenlignet med andre 
land i OECD. I Norge er denne gruppen ungdommer 
og unge voksne derfor en mer selektert gruppe, 
og står lenger fra arbeidslivet, enn tilsvarende 
gruppe i andre land. Andelen som ikke har fullført 
videregående opplæring er også større i Norge enn 
i OECD-gjennomsnittet. Å være en del av denne 
gruppen er for mange unge en del av en over gangs-
fase. Mer enn to tredjedeler av alle unge mellom 
16 og 24 år i Norge har vært utenfor arbeidslivet, 
ikke i utdanning eller i opplæring enn eller annen 
gang, men bare hver tredje har befunnet seg i denne 
situasjonen mer enn ett år til sammen.74

Status for mål 4 regionalt
Vurdert ut fra KMDs ni nøkkelindikatorer for regional 
utvikling vil Viken bli et norsk gjennomsnittsfylke.75 
På utdanningsområdet vil imidlertid Viken ligge under 
gjennomsnittet for de norske fylkene, målt ved de 
to nøkkelindikatorene a) andel av befolkningen med 
høyere utdanning og b) andel unge voksne med 
fullført videregående skole eller høyere utdanning. 
På disse indikatorene er det kun fylkene med ‘gamle’ 
universitet (Oslo, Vestland (med Bergen), Trøndelag 
(med Trondheim) og Rogaland) som havner over 
landsgjennomsnittet blant de nye fylkene. 

74 A. Karlsdóttir red. (2019), Enabling vulnerable youth in rural areas: not 
in education, employment or training. Rapport nr. 2019:8. Stockholm: 
Nordregio.

75 KMD (2018), Regionale utviklingstrekk 2018. Oslo: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.
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Utdanningsnivå i befolkningen
I Viken vil det være stor variasjon i befolkningens 
utdanningsnivå og muligheter for livslang læring 
på lokalt nivå. De store lokale forskjellene har sin 
historiske bakgrunn i ulike delregionale lærings-
kulturer og tradisjoner, og representerer en 
vedvarende utfordring for utdanningssystemet og 
betingelsene for livslang læring i det nye fylket. 

Viken vil bli det fylket i Norge som har den største 
for skjellen i befolkningens utdanningsnivå i de ulike 
kommunene. Det er store ulikheter i utdannings-
nivået i den yrkesaktive delen av befolkningen i 
kommunene, og forskjellene i utdannings  nivå mellom 
Buskerud, Østfold og Akershus har vedvart, selv 

om fordelingen i Akershus er i ferd med å nærme 
seg Østfold og Buskerud. Stadig større andel av 
arbeidsplassene som krever lang, høyere utdanning 
samles i Oslo. 

I tabell 4.1 framstilles forskjellene i utdanningsnivå 
blant de sysselsatte i Viken og Oslo slik de var 4. 
kvartal 2000 og 2017. Tabellen viser avvikene fra 
landsgjennomsnittet for andelen sysselsatte på ulike 
utdanningsnivå. Jo større verdier, jo lengre er andelen 
unna landsgjennomsnittet. Negative tall angir at 
andelen for den aktuelle utdanningsgruppen er lavere 
enn landsgjennomsnittet, mens positive tall angir 
at andelen det aktuelle året er over lands gjennom-
snittet. 

Kart 4.1 Andel av befolkningen (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2017
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Kilde: SSB Kommunehelsa
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Vi ser at avvikene fra landsgjennomsnittet for de 
sysselsattes utdanningsnivå i de tre fylkene har 
vært relativt stabile over tid (fra 2000 til 2017). 
Andelen sysselsatte med kort høyere utdanning 
(bachelor), og andelen med maks grunnutdanning 
fra videregående skole i de tre fylkene nærmer 
seg gradvis landsgjennomsnittet. Det er bare 
andelene sysselsatte i Akershus med kort høyere 
utdanning som har skiftet fortegn (fra 1,4 i 2000 
til -0,1 i 2017), og også andelen med maksimalt 
grunnutdanning fra videregående skole (fra -1 i 
2000 til 1,5 i 2017). Andelen sysselsatte med 

maksimalt grunnutdanning fra videregående skole er 
vedvarende høy, både i Østfold og i Buskerud. 

De formelle kompetansekravene varierer også 
mellom de ulike næringsregionene internt i de tre 
fylkene. Dette gjenspeiler de regionale forskjellene 
i den lokale næringsstrukturen. I Asker og Bærum 
har mer enn 2/3 av alle stillingene krav om at den 
ansatte har høyere utdanning. I Follo, Hurum, Røyken, 
Lier, på Nedre Romerike og i Kongsbergregionen 
retter et tilsvarende krav seg til mer enn halvparten 
av alle sysselsatte. 

Tabell 4.1 Andel av de sysselsatte etter arbeidssted (avvik fra landsgjennomsnittet) for ulike utdanningsgrupper.

Østfold Akershus Buskerud Oslo

2000 2017 2000 2017 2000 2017 2000 2017

Maksimalt grunnutdanning videregående 6,4 4,9 -1,0 1,5 4,8 4,4 -10,0 -5,9

Videregående, avsluttende 0,5 2,0 -1,5 -2,0 -0,9 0,7 -1,6 -7,8

Fagutdanning utover videregående -0,8 -0,5 -0,4 -0,5 -0,3 0,2 -0,1 -0,6

Bachelor -3,7 -1,8 1,4 -0,1 -2,4 -2,3 7,1 5,1

Master/ doktorgrad -2,5 -4,7 1,5 1,1 -1,4 -3,0 4,6 9,1

Kilde: Telemarksforskning (2018) 

Figur 4.1 Kompetansekravene i ulike næringsregioner 2017Kompetansekrav i ulike næringsregioner
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Kilde: SSBs yrkesstatistikk, bearbeidet av Akershus fylkeskommune.
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I den andre enden av skalaen ser vi at i Indre Øst-
fold, Midt-Buskerud og i Hallingsdalskommunene 
har nær ingslivet en struktur som tilsier at fullført 
utdanning til og med videregående skole er tilstrek-
kelig for å fylle mer enn 3 av 5 stillinger i det lokale 
arbeidslivet.

Grunnskole: Elevenes mestringsnivå  
i lesing og matte
Figur 4.2 viser hvor mange prosent av elevene som 
skårer i lavest nivå på tester i lesing og regning 
på nasjonale prøver i 5. og 8. trinn. Østfold har 
gjennomgående en større andel elever som skårer 
lavt enn de to andre fylkene. 

Videregående skoler i Viken
Viken vil bli et stort skolefylke, med over 42 000 
elever fordelt på 58 fylkeskommunale videregående 
skoler. I tillegg kommer over 8500 lærlinger og 
lærekandidater. Det er også 18 private videregående 
skoler i Viken.76

76 Skoleporten.no

Figur 4.2 Andel på laveste mestringsnivå i lesing og regning (2017/2018), nasjonale prøver
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Kart 4.2 Fylkeskommunale videregående skoler i Viken

Videregående skoler
2019
Viken

Kilde: Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner

Gjennomføring av videregående skole
Arbeidet med å få flere til å fullføre videregående 
opplæring er viktig for å gi alle ungdommer mulighet 
til å komme inn på arbeidsmarkedet. Årsakene til 
frafallet er komplekse, og det må derfor jobbes på 
mange ulike arenaer for å forebygge frafall. Arbeidet 
må starte allerede i barnehagen og fortsette 
gjennom hele skoleløpet. Frafallet i videregående 
skole henger også sammen med elevenes sosio-
økonomiske bakgrunn. Det er store forskjeller i 
gjennom førings grad mellom gruppen som har 
foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste 
full førte utdanning og gruppen som har foreldre med 
høyere utdanning (utover videregående skole). 

Selv om stadig flere fullfører videregående 
opp læring, er det fortsatt mange som ikke full-
fører med studie- eller yrkeskompetanse. Det 
er derfor fremdeles et mål at flere ungdommer 
skal fullføre og bestå videregående opplæring. 
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom 
utdannings nivå, materielle levekår og helse. Personer 
som ikke har fullført videregående utdanning antas å 
være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer 
som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter 
fullført ungdomsskole. Mye tyder på at psykiske 
problemer er den viktigste grunnen til at ungdom 
ikke fullfører skolen. I et folkehelseperspektiv er det 
særlig de som ikke oppnår kompetansebevis det er 
viktig å rette innsatsen mot. Dette er en gruppe som 
har økt risiko for å ikke delta på sentrale samfunns-
områder som i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. 
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Det er funnet en sterk sammenheng mellom dårlig 
selvrapportert helse, manglende videregående 
opplæring og risiko for å motta medisinske og 
ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Risiko 
for å bli ufør er også høyere for grupper som 
ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig 
som helseproblemer kan være årsaken til å ikke 
gjennomføre et utdanningsløp. 

En person regnes som å ha fullført videregående 
opplæring, når eleven eller lærlingen har oppnådd 
vitnemål eller fag- eller svennebrev. Figur 4.3 
viser at andelen elever som fullfører videregående 
skole i de tre fylkene har økt over tid, men at 
prosentandelen varierer en del mellom fylkene. Det 
er fleste elever som fullfører i Akershus, etterfulgt av 
Buskerud og Østfold. 

Figur 4.4 viser elever i videregående opplæring i 
Østfold, Akershus og Buskerud, samt samlet, målt 
fra fem til ti år etter at de startet på videregående 
skole for første gang. Det vanligste er å måle andel 
som fullfører og består i løpet av fem år, men disse 
figurene viser at andelen øker kraftig hvis man 
utvider tidshorisonten. I Østfold ser vi en sterk 

økning i andel som fullfører når man går fra fem 
til seks år etter skolestart. Dette kan i stor grad 
forklares med at andelen som går yrkesfag er høyere 
i Østfold enn i de to andre fylkene. 

Årsakene til at noen ikke fullfører videregående skole 
er mange og sammensatte. Det henger blant annet 
sammen med foreldrenes utdanningsnivå, elevens 
motivasjon, psykisk helse og generell trivsel på 
skolen. Mangel på læreplasser er en medvirkende 
årsak til frafall for elever på yrkesfaglige 
utdanningsprogram. 

En annen faktor som kan påvirke gjennomføring er 
det kunnskapsgrunnlaget elevene har opparbeidet 
seg i grunnskolen. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
for elevene var 41 (Østfold), 42,6 (Akershus) og 
42,1 (Buskerud), sammenlignet med 41,8 for landet 
samlet sett i 2018. Ved avsluttet grunnskole er det 
et gjennomgående trekk i nesten alle kommuner at 
jentene har høyere gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
enn guttene.

Figur 4.3 Andel med fullført og bestått studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år
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Ungdom 16–25 år uten videregående 
skolegang, og som ikke er i arbeid
Figur 4.5 viser andel ungdom mellom 16 og 25 år 
som verken er i, eller har bestått, videregående 
opplæring, og som ikke er i arbeid77 (tallene er kun 
tilgjengelig på fylkesnivå). Østfold og Buskerud har 
en høyere andel enn landsgjennomsnittet, mens 

77 Denne gruppen betegnes med den engelske fellesbetegnelsen NEET (Not in 
Employment, Education or Training).

Akershus ligger under andelen i Norge samlet sett. 
Andelen 16–25 år som verken er i, eller har bestått, 
videregående opplæring og som ikke er i arbeid, 
har vært fallende de siste årene. Personer med 
innvandrerbakgrunn er overrepresentert i denne 
gruppen.78

78 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ungdom-
som-verken-er-i-arbeid-eller-utdanning-art

Figur 4.4 Andel fullført og bestått 5–10 år etter skolestart
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Figur 4.5 Andel 16–25 år som verken er i, eller har 
bestått, videregående opplæring og som ikke er i arbeid 
(NEET) 2015–2018
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Kilde: Regjeringen.no79

79 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-unge-star-utenfor-
utdanning-og-jobb/id2667081/

Fagskoler
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) 
ligger på nivået over videregående opplæring. 
Fagskoleutdanning varer fra et halvt til to år, og er 
en viktig videreutdanningsmulighet for fagarbeidere. 
Det finnes både fylkeskommunale og private 
fagskoler i Viken og ca. 2,8 prosent av befolkningen i 
Viken har fagskole som høyeste fullførte utdanning80.

Høyere utdanning
Fire universiteter, fire vitenskapelige høyskoler 
med statlig eierskap og en statlig høyskole 
holder til i Oslo og Viken. I tillegg er det en rekke 
private utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere 
utdanning.81 

I 2018 var det 21 601 studenter registrert ved 
høyere utdanningsinstitusjoner lokalisert i Viken. 
Kvinneandelen blant studentene var 63,2 prosent. 
77 803 personer var studenter ved tilsvarende 
skoler i Oslo, og her var kvinneandelen 60,7 
prosent.82

Antall studenter ved læresteder i Oslo og Viken 
har økt i hele perioden fra 2006 til 2018 og 
kvinneandelen har vært ganske stabil i perioden sett 
under ett.

80 SSB tabell 09429

81 https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/
underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/

82 SSB tabell 03814
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Figur 4.6 Antall studenter og kvinneandel ved studiesteder i Oslo og Viken 2006–2018Antall studenter og kvinneandel i Oslo og Viken 2006–2018

90 000 80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30
2006 2007 2008

Viken kvinneandel Oslo kvinneandel Viken antall studenter Oslo antall studenter

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Kilde SSB tabell 03814

Regionale samarbeid om etter- og 
videreutdanning: utdanningsinstitusjonenes rolle
Internasjonale undersøkelser av læring i arbeidslivet 
har vist at arbeidstakere ikke nødvendigvis opplever 
at de mangler formalkompetanse, men at de 
opplever at erfaring verdsettes dårlig. Samtidig er 
det nå fagarbeidere og håndverkere som angir at 
de opplever størst endring i arbeidsinnholdet (mer 
kompliserte arbeidsoppgaver, størst læringspress 
på arbeidsplassen). Dette innebærer at etter- og 
videreutdanning, også innen fagskolesystemet kan bli 
viktigere i framtida.

Enkelte av de regionale høyskolene/nye 
universitetene er allerede sentrale etter- og videre-
utdannings institusjoner – ikke bare i form av det 
tradisjonelle EVU-kurstilbudet (etter- og videre-
utdanning), men også gjennom produksjonen av 
bachelor- og masterkandidater som allerede har 
betydelig arbeidserfaring. Det blir tydelig når vi 
ser på de ferdige masterkandidatenes gjennom-
snitts alder, og i hvor stor grad disse kandidatene er 
mistilpassede på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
ferdig utdanning:

Tabell 4.2 Læresteder i Viken og Oslo. Gjennomsnittsalder 
og samlet mistilpasning blant ferdige masterkandidater

Lærested Gjennom-
snitts- 

alder (år)

Andel  
mis tilpassede  

master-
kandidater (%)*

Norges Idrettshøyskole 27,8 36,4

NMBU 27,9 27,4

Norges Musikkhøgskole 29,2 12,0

UiO 29,3 24,1

Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo

30,7 21,1

Kunsthøgskolen i Oslo 30,8 23,5

OsloMET 35,4 10,8

Høgskolen i Sørøst-
Norge

36,8 18,8

Det teologiske 
Menighetsfakultet

38,2 12,9

Høgskolen i Østfold 43,2 2,7

*mistilpasning: om kandidaten oppga å være arbeidsledig, 
undersysselsatt eller sysselsatt i ufrivillig irrelevant arbeid ½ år 
etter eksamen 
Kilde: Kandidatundersøkelsen 2017 (NIFU-notat 2018:5)
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Vi vet samtidig at mistilpasninger i arbeidsmarkedet 
er størst blant nyutdannede og blant innvandrere. 
Mistilpasningene er stort sett forbigående blant 
nyutdannede.

Vi ser at OsloMET, Høgskolen i Sørøst-Norge og 
Høgskolen i Østfold i stor grad er EVU-institusjoner 
i den forstand at de rekrutterer store deler 
av studentmassen blant folk som allerede er 
etablerte i arbeidslivet, som har hatt til dels lang 
arbeidslivserfaring, og som tar høyere utdanning 
som del av egen videre karriereutvikling. Mange 
av disse ferdige kandidatene er allerede etablerte 
med egen familie, blir igjen i studieregionen etter 
at de er ferdig utdannet – og har små problemer 
med å re-etablere seg i meningsfylte jobber igjen. 
Kompetanseløftet deres innebærer ingen stor fare for 
kompetanselekkasje ut av regionen.

Arbeidsmarkedets kompetansebehov
Arbeidsmarkedsregioner
I Viken vil innbyggerne leve sine hverdagsliv i 14 ulike 
bo- arbeidsmarkeds- og tjenesteregioner83. Dette er 
illustrert i figur4.7 som er et stilisert kart over Viken 
pluss Oslo. 

Figur 4.7 angir hvor mange arbeidstakere som bor 
og arbeider i de ulike regionale arbeids markeds-
regionene. Osloregionen er størst, med ca. 765 000 
arbeidsplasser. Drammensregionen og Sarpsborg/ 
Fredrikstad er i norsk sammenheng store regionale 
arbeidsmarkeder med 70 000 +/- 5 000 arbeids-
plasser. Det er seks delregionale arbeids markeds-
regioner i Viken med mellom 10 000 og 20 000 
arbeidsplasser: Kongsberg (K), Gol (G), Ringerike (R), 
Indre Østfold (I), Moss (M) og Halden (H). Dette 
er fortsatt relativt store arbeidsmarkeder sett i en 
norsk sammenheng. Kommunene Nore-Uvdal, Sigdal, 
Flå, og Hol er et egne små lokale arbeidsmarkeder. 

83 https://www.toi.no/publikasjoner/inndeling-i-ba-regioner-2020-
article35650-8.html

Figur 4.7. Vikensamfunnet i et regionalt arbeidsmarkedsperspektiv
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Kilde: SSB-data (registerbasert sysselsetting 2018), bearbeidet av Akershus Fylkeskommune
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Disse 14 ulike arbeidsmarkedsregionene har ulike 
kompetanse behov og ulike kjennetegn. Etter-
spørselen etter ufaglært arbeidskraft, og etter 
arbeidskraft med lang høyere utdanning, er mye 
større i Osloregionen enn i andre deler av Viken 
(både absolutt og relativt), og svært begrenset i de 
mindre regionale arbeidsmarkedene. Etterspørselen 
etter forskerutdannet arbeidskraft er nesten 
utelukkende i Oslo.

I Oslo indre by er bredden i arbeidslivet svært 
bredt, med en overvekt av sysselsettingen 
innen yrker med høye formelle utdanningskrav. 
I de regionale byene (Drammen, Sarpsborg/
Fredrikstad) samt Gardermoregionen er bredden 
i det lokale arbeidsmarkedet noe mindre. Det er 
riktignok stadig mange arbeidsplasser med krav 
til lite formell utdanning, mens det er relativt mye 
færre arbeidsplasser med krav til lang formell 
utdanning. Her finner vi framfor alt en opphopning av 
arbeidsplasser i virksomheter som betjener et lokalt 
og regionalt kundegrunnlag (transport, varehandel, 
gods og logistikk, bygg og anlegg).

Etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft
Etterspørselen etter arbeidskraft med høyere 
utdanning varierer etter fylke og også med endringer 
i de økonomiske konjunkturene. I Norge angir 
bedriftene selv at behovet for å rekruttere fagskole-
utdannede er lavest i landet i Oslo, og behovet for 
å rekruttere fagskoleutdannede i Akershus er også 
lavere enn snittet av alle fylkene. Virksomheter i 
Oslo skiller seg fra de andre fylkene ved også å oppgi 
at de har signifikant større behov for arbeidskraft 
med masterutdanning. Med hensyn til behovet for 
masterutdannede plasserer Akershus seg som fylket 
hvor virksomhetene har det tredje største behovet 
for denne typen formalkompetanse. Behovet for å 
rekruttere bachelorutdannede er relativt ensartet i 
de norske fylkene. 

I mars 2019 publiserte NIFU rapporten «Utdanning 
for arbeidslivet – om arbeidsgiveres forventninger 
til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, 
høgskoler og fagskoler».84 NIFU konstaterte at det 
er fylkesvise variasjoner i graden av mismatch, 
det vil si om fagskoleutdannede, bachelor- eller 
masterkandidater oppleves å være over- eller 
underkvalifisert i de jobbene de går inn i. I Oslo (og 
til dels i Akershus) oppleves det å være særlig stort 
behov for nyutdannede på masternivå, mens det er 
relativt lav etterspørsel etter fagskoleutdannede. 
Bildet er omvendt i Østfold og Buskerud. Dette 
må sees i sammenheng med den underliggende 
næringsstrukturen i de ulike delen av Viken og Oslo.

84   L.A. Støren m.fl. (2019), Utdanning for arbeidslivet. NIFU-rapport 2019/3. 

Tabell 4.3 Er utdanning på masternivå/bachelornivå riktig utdanningsnivå for jobben du har? Etter fylke (prosent)

Mastere (lang høyere utdanning) Bachelor (kort høyere utdanning)

Nei, et høyere 
nivå enn 

master nivå 
ville vært 

bedre

Ja, masternivå 
er det beste

Nei, et lavere 
nivå enn 

master nivå 
ville passet 

bedre

Nei, et høyere 
nivå enn 

bachelor nivå 
ville vært 

bedre

Ja, 
bachelornivå 
er det beste

Nei, et lavere 
nivå enn 

bachelor nivå 
ville passet 

bedre

Østfold 3,3 81,3 15,4 8,8 88,7 2,5

Akershus 2,1 81,4 16,5 12,3 82,0 5,7

Oslo 1,8 83,2 15,1 13,0 80,9 6,1

Buskerud 1,1 76,3 22,6 11,5 82,4 6,1

Kilde: L.A. Støren m.fl. (2019)
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Kompetansekrav og nye arbeidsplasser
I Viken (Akershus, Østfold og Buskerud) samt Oslo 
økte sysselsettingen til sammen med 51 000 
arbeidsplasser fra 2011 til 2017. I de fire fylkene 
ble det til sammen skapt 54 000 nye arbeidsplasser 
i yrker med krav til høyere utdanning, mens det 
samtidig forsvant 3 000 arbeidsplasser i yrker med 
lavere utdanningskrav. 

Hele sysselsettingsveksten i denne regionen kom i 
Oslo og Akershus. Til sammen økte sysselsettingen 
med 56 000 i Oslo/Akershus fra 2011 til 2017. 
Så godt som hele veksten i denne perioden skjedde 
innen yrker med krav til lang, høyere utdanning. 
Innen andre yrkeskategorier var utviklingen i 
Oslo og Akershus rene speilbilder av hverandre. 
Det synes rimelig å tolke dette som en følge av 
relokalisering av arealkrevende virksomheter fra Oslo 
til utviklingsaksen Gardermoen – Vestby. Mange av 
de mindre kompetansekrevende/mer arealkrevende 
arbeidsplassene som forsvant i Oslo har i stedet 
flyttet til omegnskommuner i Akershus.

Nedgangen i antallet arbeidsplasser i Østfold skyldes 
i hovedsak at antallet prosess- og maskinoperatører 
samt transportarbeidere ble redusert med nærmere 
25 prosent (fra 13 000 til 9 000) fra 2011 til 
2017. I Buskerud var det fra 2011 til 2017 vekst 
i sysselsettingen i håndverksyrker og yrker med 
krav til høyere utdanning, mens sysselsettingen i 
øvrige yrkesgrupper gikk tilsvarende ned. I perioden 
2008–2014 kom i overkant av hver femte nye 
arbeidsplass i Norge i Viken. 2015–2018 økte denne 
andelen til nær hver fjerde nye arbeidsplass. 

I figur 4.8 viser tallet ved siden av fylkesnavnet 
hvor mange flere/færre (tusen) sysselsatte det var i 
hvert enkelt fylke i 2017 sammenlignet med 2011. 
Mens det har vært en relativt moderat omfordeling 
av arbeidsplasser mellom yrker med ulike formelle 
utdanningskrav i Buskerud og Østfold, har denne 
omfordelingen i 2011–2017 vært mer dramatisk 
i Oslo og Akershus – og svært ensidig. Uavhengig 
av dette ser vi at sysselsettingsveksten i Viken 
og Oslo det siste tiåret har ligget betydelig over 
sysselsettingsveksten i andre deler av Norge.

Figur 4.8 Endring i antall sysselsatte, etter yrke og formelle utdanningskrav 2011–2017
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Kilde: SSB statistikktabell 09794
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Kompetansebehovet i Viken på lang sikt
Telemarksforskning laget høsten 2018 en enkel 
prognose over arbeidskraftsbehov i Viken fram 
mot 2040.85 Anslaget for rekrutteringsbehovet av 
arbeidskraft til ulike bransjer i Østfold, Akershus 
og Buskerud 2017–2040 er en enkel lineær 
framskriving basert på endringene i sysselsetting 
og utdanningsnivå i de ulike bransjene regionalt 
2000–2017. Framskrivingen tar også hensyn til 
forventet avgang fra arbeidsstyrken (gjennom 
alderspensjonering m.m.) i de tre fylkene i årene fram 
mot 2040.

Telemarksforsknings prognose bygger på tydelige 
forutsetninger, blant annet at næringslivets 
attraktivitet i Buskerud, Akershus og Østfold ikke 
endres i forhold til situasjonen slik den var i 2017. 
Regionale forskjeller i arbeidsstyrkens utdanningsnivå 
opprettholdes med andre ord fram mot 2040.

Telemarksforsknings prognose, basert på 
hovedalternativet for nasjonal vekt og middels 
attraktivitet i næringslivet i alle tre fylker, anslår 
at arbeidslivet i Viken til sammen må tilføres 
476 318 nye arbeidstakere fram mot år 2040. 
51,9 prosent av denne arbeidskraften må tilføres 
arbeidslivet i Akershus (247 153 nye arbeidstakere), 
mens det resterende arbeidskraftsbehovet 
fordeler seg noenlunde likt på Østfold (115 554 
nye arbeidstakere) og Buskerud (113 611 nye 
arbeidstakere).

Med hensyn til prognosene for arbeidskraftens 
formelle utdanningsnivå er behovene noe forskjellig 
i de ulike fylkene. Den lineære framskrivingen 
forutsetter at Østfold, Akershus og Buskerud vil ha 
de samme ulikhetene i næringsstruktur i 2040 som 
i 2017. Da blir det forventede, relative behovet 
for arbeidskraft kun med fullført videregående 
skole i 2040 størst i Østfold, og minst i Akershus. 
For Akershus viser denne prognosen at behovet 
for ny arbeidskraft med høyere utdanning og 
fagskoleutdanning (i absolutt forstand) blir markert 
større i Akershus enn i Buskerud og Østfold til 
sammen i 2040.

85 K. Vareide (2018), Kompetansbehov Viken. Upublisert presentasjon (16. 
november).

Det grønne skiftet
I nye bransjer, høyteknologibedrifter og forretnings-
messig tjenesteyting er det mye vanskeligere å ha 
en formening om hvilken yrkesstruktur disse mer 
innovative delene av den regionale økonomien 
består av. I slike tilfeller vil målrettet innsats for 
kompetanse oppbygging rettet mot utvalgte bransjer 
få helt andre resultat enn om tiltakene var rettet 
mot spesifikke yrkesgrupper. ‘Det grønne skiftet’ gir 
i seg selv ingen pekepinn om hva som blir framtidige 
vekstyrker.

I regionalt utviklingsarbeid har søkelyset de siste 
årene særlig blitt rettet mot teknologiyrker, de 
såkalte STEM-yrkene (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). I Norge står STEM-
utdanninger for 19,65 prosent av alle planlagte 
studie plasser innen høyere utdanning per april 2019, 
en økning fra 18,32 prosent av alle studieplasser i 
høyere utdanning fire år tidligere (april 2015).

FINN.no har i sin Jobbindeks for desember 2017 
redegjort for fordelingen av utlyste teknologi-
stillingsfunksjoner i de ulike fylkene 2015–2017. 
FINN har en egen avgrensing av teknologi stillings-
funksjoner, og den er litt annerledes enn det som 
vanligvis legges inn i STEM-yrkene.86 I følge FINN.
no, som omfatter ca. 80 prosent av alle stillinger 
som lyses ut offentlig i Norge, så har godt over 
halvparten av alle teknologistillingene som har blitt 
lyst ut i Norge 2015–2017 vært lokalisert til Oslo 
og Akershus. 

Omtrent 17 prosent av ledige stillinger i Viken 
registrert på finn.no i 2016/2017 var innen STEM-
yrker. Tall fra samordna opptak våren 2019 viser at 
det var godt samsvar mellom tilgangen på STEM-
jobber i Østfold, Akershus og Buskerud og andelen 
av søkerne til høyere utdanningsinstitusjoner fra de 
samme fylkene som søkte seg til STEM-utdanninger 
i de tre fylkene (Østfold; 16,0 prosent, Akershus 
19,6 prosent og Buskerud 16,7 prosent).

86 Stillingsfunksjoner som inngår i FINN.no sine «teknologifunksjoner»: 
Markedsfører, teknisk service, sikkerhet, produktledelse, forretningsutvikling 
og strategi, design, teknisk personell, prosjektledelse, analyse, ingeniør, IT 
utvikling, PR og informasjon, IT drift og vedlikehold, teknisk tegner. 
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Amerikanske arbeidslivsforskere hevder at regionale 
utviklingsaktører fokuserer i overkant mye på STEM-
yrkene (og arbeidstakernes formelle utdanningsnivå) 
i sine regionale utviklingsstrategier, og at sosiale og 
kognitive egenskaper (‘soft skills’) kan være vel så 
viktige for den regionale velferdsutviklingen.87 

Forskningen både fra USA og Europa indikerer 
at kompetanseutvikling innen STEM-yrker som i 
dag er knyttet til forurensende energiproduksjon 
kan bli særlig viktig som en del av det grønne 
skiftet.88 Denne omvandlingen av ‘brune’ yrker 
til ‘grønne’ yrker innebærer at regional omstilling 
og kompetanseutvikling i fylker hvor den norske 
olje- og gassnæringen i dag utgjør en viktig 
del av det regionale næringslivet (Rogaland, 
Hordaland, Akershus) har et stort potensiale, og 
kan følgelig bli særlig relevant som en del av det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet i norske 
oljefylker. 89 Særlig Asker og Bærum har en sterk 
konsentrasjon av leverandører av tekniske tjenester 
til petroleumssektoren.

87 F. Stewart (2015), The job of human capital: what occupational data 
reveal about skill sets, economic growth, and regional competitiveness. 
PhD-studie (Urban Studies and Public Affairs), Cleveland State University. F. 
Stewart (2018), STEM and the local economy. Do regions reap the benefit 
of a STEM-educated workforce? Upjohn Institute Employment Research 
Newsletter Bind 25 nr.1, s. 1-4. https://doi.org/10.17848/1075-
8445.25(1)-1

88 F. Vona m.fl. (2018), Environmental Regulation and Green Skills: An Empirical 
Exploration. Journal of the Association of Environmental and Resource 
Economists bind 5 nr. 4, s. 713-753. G. Marin og F. Vona (2018), Climate 
Policies and Skill-Biased Employment Dynamics: Evidence from EU countries. 
Sciences Po OFCE arbeidsnotat nr. 23 (juni). Paris: Sciences Po.

89 E. Vatne (2018), Sysselsetting i petroleumsvirksomhet 2017. Omfang og 
lokalisering av ansatte i oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien. 
SNF-rapport 01/18. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

På den annen side er det ikke mulig å avgrense 
grønne yrker i to ulike typer – yrker som er grønne 
og yrker som ikke er grønne. Grønne yrker befinner 
seg langs et kontinuum, men omfatter for en stor del 
yrker hvor det er krav til høyere utdanning. 90 Dette 
gjør at det vi betrakter som grønne yrker vil være 
overrepresenterte i sentrale, urbane områder.

En begrenset studie fra 2014 viste at de 
skandinaviske landene, og særlig Norge og Danmark, 
allerede har et særlig høyt innslag av grønne yrker.91 
For Vikens del innebærer dette at økt sysselsetting 
særlig i kompetanse klynger som sivilingeniører/
realister, ingeniører m.v., elektrikere/elektronikere og 
primærnæringer/bygg og anlegg/vareproduksjon vil 
innebære en god beredskap for å møte det grønne 
skiftet. 

90 A. Bowen, K. Kuralbayeva og E.L. Tipoe (2018) Characterising green 
employment: the impacts of ‘greening’ on workforce composition. Energy 
Economics bind 72 side 263-275.

91 B. Colijn (2014), Green jobs in Europe and the increasing demand for 
technical skills. NEUJOBS arbeidsnotat nr. 1-2014 (Januar). 

Tabell 4.4 Prognose for rekrutteringsbehov, etter utdanningsnivå. Middels nasjonal vekst, middels næringsattraktivitet.

Fylke Til og med 
fullført VGO

Fagbrev Kort høyere 
utdanning

Lang høyere 
utdanning

Sum

Østfold 60,6 2 27,3 10,0 100,0

Akershus 50,6 2,7 32,9 13,8 100,0

Buskerud 57,6 2,5 28,6 11,3 100,0

Kilde: K. Vareide (2018)

79

https://doi.org/10.17848/1075-8445.25(1)-1
https://doi.org/10.17848/1075-8445.25(1)-1


Mål 5 Likestilling 
mellom kjønnene
Likestilling mellom kjønn handler om at kvinner og menn kan delta i 
samfunnet på like vilkår det vil si å ha like muligheter og rettigheter. 
Reell likestilling innebærer også å være fri fra vold, tvang, 
marginalisering og diskriminering.92

92 NOU 2012:15 (2012) Politikk for likestilling.
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85% av yrker er 
ikke kjønnsnøytrale

Utsatt for alvorlig 
vold i voksen alder 

7 av 10 ansatte i o�entlig sektor i Viken er kvinner

Over 6 av 10 ansatte i privat sektor er menn

Omfang av deltidsarbeid i Viken … 

35% 11%
… Kvinner … Menn

Yrkesdeltagelse i Viken … 

67% 73%
… Kvinner … Menn

2 av 3 ledere i Viken er menn.

NORGE

VIKEN

85% 22% 44%
… Kvinner … Menn
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Status for mål 5 globalt 
FNs utviklingsprogram har siden 2000, sammen 
med FN-partnere og resten av det internasjonale 
samfunnet, gjort likestilling mellom kjønnene til 
en sentral del i sitt arbeid. Dette har ført til flere 
suksesshistorier. Flere jenter går på skole nå enn for 
15 år siden, og de fleste regioner har nådd likevekt 
av jenter og gutter i grunnskoleutdanningen. Kvinner 
utgjør nå 41 prosent av betalt arbeidskraft utenfor 
landbruket, sammenliknet med 35 prosent i 1990. 
Bærekraftsmålene bygger videre på disse resultatene 
for å sikre at det blir slutt på diskriminering av 
kvinner og jenter alle steder. Det er fremdeles store 
ulikheter i tilgang til betalt arbeid i noen regioner, 
og betydelige gap mellom kvinner og menn i 
arbeidsmarkedet. Seksuell vold og utnyttelse, ulik 
fordeling av ubetalt omsorgsarbeid og husarbeid, 
og diskriminering i offentlig beslutningstaking utgjør 
fremdeles enorme hindre.93

Status for mål 5 nasjonalt
Norge er et av de mest likestilte landene i verden. 
Norge rangeres blant annet på 4. plass av 110 
land, med Finland, Danmark og Sverige foran seg, 
ifølge Europakommisjonens rapport fra 2019. 
Rapporten er en statistisk analyse som viser hvordan 
landene skårer på de ulike likestillingsaspektene ved 
bærekraftsmålene.94 Norge rangeres som nummer 
2 på World Economic Forum sin likestillingsindeks.95 
Arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk 
er områdene som blir målt. Selv om Norge totalt sett 
skårer bra, viser denne indeksen at også Norge har 
utfordringer. Norge ligger blant annet på 80. plass 
når det gjelder år med forventet god helse og på 38. 
plass når det gjelder likestilling i utdanning. 

Kombinasjonen av høy kvinnelig yrkesdeltakelse 
og høy fødselsrate som vi har hatt i Norge de siste 
ti-årene, gir et godt grunnlag for et bærekraftig 
samfunn. Utviklingen henger sammen med at Norge 
har universelle velferdsordninger som bidrar til å 
gjøre det lettere for foreldre å kombinere familieliv 

93 http://www.no.undp.org/content/norway/no_no/home/post-20151/sdg-
overview/goal-5.html

94 JRC Statistical audit of the Equal Measures 2030 SDG Gender Index

95 https://www.weforum.org/agenda/2018/12/10-best-countries-to-be-a-
woman-gender-gap-report-2018/ 
JRC Statistical audit of the Equal Measures 2030 SDG Gender Index

og arbeid. Omfattende ordninger for statlig betalt 
permisjon for nybakte foreldre og god tilgang til 
rimelige barnehageplasser har bidratt til at Norge 
er blant de land som har høyest yrkesdeltagelse for 
kvinner. Utviklingen har vært gjenstand for interesse 
blant en del andre land europeiske land som ønsker å 
oppnå det samme.

De siste årene har imidlertid fruktbarhetstallet i 
Norge sunket betraktelig. I 2018 ble det samlete 
fruktbarhetstallet (SFT) målt til 1,56 barn per 
kvinne, noe som er det laveste nivået målt noen 
gang i Norge.96 Nedgangen kan forklares med blant 
annet at norske kvinner utsetter å få barn og det er 
foreløpig vanskelig å si om dette betyr at kvinner ved 
45 år alder vil ha vesentlig færre barn i fremtiden 
enn de har i dag. Antall barn per kvinne ved 45 
års alder har vært ganske stabilt selv om samlet 
fruktbarhetstall har variert en del. 97 

Status for mål 5 regionalt 
Akershus fylkeskommune har laget en regional 
likestillingsindeks som er satt sammen av 12 
indikatorer som gir mål på ulike aspekter ved 
likestilling.98 Alle likestillingsindikatorene er 
standardiserte og har en verdi mellom 0 og 1,  
hvor 1 indikerer full likestilling.

Indikatorene er hentet fra SSBs statistikk om 
kjønnslikestilling i kommunene:99 

• Andel barn 1–5 år i barnehage 
• Andel sysselsatte i en kjønnsbalansert næring 

(næring på en-siffernivå) 
• Forholdet mellom kvinner og menn i offentlig 

sektor 
• Forholdet mellom kvinner og menn i privat sektor 
• Andel elever i videregående skole i et 

kjønnsbalansert utdanningsprogram 
• Forholdet mellom andel kvinner og menn i 

arbeidsstyrken 

96 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fruktbarheten-
fortsetter-a-synke

97 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte/aar

98 Sammenvektingen er gjort etter samme metode som SSB brukte tidligere. 
Se mer informasjon om metoden her: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/
pdf/notat_200965/notat_200965.pdf

99 https://www.ssb.no/likekom
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Kart 5.1 Sammenvektet likestillingsindeks 2017

0,75 - 0,78

0,71 - 0,74

0,67 - 0,70

0,63 - 0,66

mindre enn 0,63

Indeks

Sammenvektet
likestillingsindeks
2017
Viken og Oslo

Norge: 0,72
Oslo: 0,78

Kilde: SSB tabell 09292, bearbeidet av Akershus fylkeskommune

• Forholdet mellom andel kvinner og menn i 
deltidsarbeid 

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av 
foreldrepengeperioden innen barnet har fylt tre år.

• Forholdet mellom andel kvinner og menn med 
høyere utdanning 

• Kvinneandel blant ledere 
• Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter 
• Forholdet mellom kvinners og menns 

gjennomsnittlige bruttoinntekt

Som kart 5.1 viser skårer kommunene rundt Oslo 
høyest på den samlete likestillingsindikatoren. 
Kommunene i Viken skårer fra 0,78 i Bærum som er 
det høyeste, til 0,60 i Rømskog som er den laveste 
skåren. 
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Kart 5.2 Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken 2017

mer enn 0,98

0,96 - 0,98

0,93 - 0,95

0,90 - 0,92

0,87 - 0,89

Indeks

Forholdet mellom kvinner
og menn i arbeidsstyrken
2017
Viken og Oslo

Norge: 0,94
Oslo: 0,96

Kilde SSB tabell 09292

Arbeid
Den kvinnelige yrkesdeltakelsen har vært økende 
over lang tid. I dag har kvinner og menn nesten like 
høy yrkesdeltakelse med henholdsvis 73 og 67 
prosent i arbeidsstyrken, sammenlignet med 77 
prosent for menn og 45 prosent for kvinner i 1973.

Det er store regionale forskjeller. Den høyeste 
yrkesdeltakelsen for kvinner finner vi i Nore og 
Uvdal med 83 prosent, mens den laveste andelen 
er i Halden med 67 prosent. De fem kommunene 
i Viken med lavest andel kvinnelig yrkesdeltakelse 

er Halden, Eidsberg, Askim, Aremark og Hvaler. De 
fem kommunene med høyest er Nittedal, Oppegård, 
Hol, Ål og Nore og Uvdal. Det er ganske likt mønster 
for menn med høyest yrkesdeltakelse i Ål med 85 
prosent og lavest i Halden med 73 prosent. 

Kart 5.2 viser at det er størst forskjeller mellom 
kvinner og menns yrkesdeltakelse i noen av 
kommunene i Indre Østfold, som Skiptvet, Våler 
og Eidsberg, samt Hurdal og Jevnaker. Der er 
også den kvinnelige arbeidsdeltakelsen relativt lav 
sammenlignet med landssnittet.
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Kjønnsdelt arbeidsmarked
Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt 
sammenlignet med mange andre land. Dette henger 
sammen med at en så høy andel av kvinnene har 
lønnet arbeid, og omtales gjerne som det nordiske 
likestillingsparadokset. Kvinner er overrepresentert 
i offentlig sektor, mens menn oftere jobber i privat 
sektor. Denne forskjellen har økt de siste 20 årene. 
85 prosent av arbeidstakere i Norge jobber i et 
kvinne- eller mannsdominert yrke. Likevel skjer 
det endringer som bidrar til et mer kjønnsbalansert 
arbeidsliv. Yngre arbeidstakere velger i mindre grad 
kjønnstradisjonelle yrker, selv om kjønnsforskjellene 
ofte øker når de blir eldre. Innvandrere bidrar til å 
gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer 
særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som 
for eksempel renhold. Kvinner og menn velger også 
generelt sett likere yrker nå enn for 10 år siden, 
ikke minst fordi flere kvinner jobber i tradisjonelt 
mannsdominerte yrker innenfor eksempel finans og 
industri.100 

100 Østbakken, K. M., Reisel, L., Schøne, P., Barth, E. & Hardoy, I. (2017) 
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for 
samfunnsforskning; rapport 2017:09.

Landssnittet på indikatoren for grad av kjønns-
balansert næringsstruktur er 0,60. Indikatoren 
går fra 0, som indikerer maksimal ulikhet mellom 
kjønnene, til 1 som indikerer full likestilling. Østfold 
har en skår på 0,58, Buskerud 0,59, Akershus 0,65 
og Oslo har en skår på 0,74.

Det er langt flere kvinner enn menn som arbeider 
deltid. 35 prosent av alle kvinner som er i jobb, 
arbeider deltid, sammenlignet med 11 prosent menn. 
Det store forskjeller regionalt, med henholdsvis 38 
og 36 prosent i Østfold og Buskerud til 27 prosent i 
Akershus.

Figur 5.1 Mannsdominerte, kvinnedominerte og kjønnsbalanserte yrker i Norge

Nordmenn jobber stort sett i et yrke
som er i kjønnsubalanse

Mannsdominert yrke
42 %

Kvinnedominert yrke 
43 %

Kjønnsbalansert yrke
15 %

15 %

Kilde: Institutt for samfunnsforskning, rapport 2017:09
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Utdanning 
Høyere utdanning blir stadig viktigere for å få 
innpass i arbeidslivet, og det er viktig for inntekt og 
karrieremuligheter. For begge kjønn har det vært 
en jevn økning i andelen med høyere utdanning de 
seneste årene. Forskjellen mellom menn og kvinners 
utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske 
kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer 
enn dobbelt så stor som andelen menn. Innad i Viken 
varierer det fra 11 prosent i Sigdal til 51 prosent i 
Bærum. Se kapittel 1.6 om utdanning.

I tråd med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, er 
også utdanningsprogrammene preget av mangel på 
kjønnsbalanse. Kart 5.3 viser at det er størst grad 
av kjønnsbalanse i Oslo og nabokommunene til Oslo. 
I tillegg peker Rømskog seg ut med høy grad av 

kjønnsbalanse i skolen (Rømskog har få innbyggere, 
så dette kan påvirke statistikken). Mest kjønnsdelte 
utdanningsprogram er det blant annet i Nore og Uvdal, 
Sigdal, Gol og områder rundt, med unntak av Nes. 

Politisk deltakelse og representasjon 
120 av Norges kommuneordførere er kvinner, dette 
utgjør 28 prosent. Andelen kvinnelige representanter 
valgt til kommunestyrene er 39 prosent i Norge 
samlet sett. I formannskapene er det 43 prosent 
kvinner. I 2017 ble det valgt inn 69 kvinner til 
Stortinget, og andelen kvinner utgjør 41 prosent. 

Det er imidlertid stor variasjon mellom kommunene 
i Viken, og andelen kvinnelige kommune styre-
representanter varierer mellom 18 prosent i Hurdal 
til 61 prosent i Oppegård.

Kart 5.3 Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole

0,75 - 0,78

0,71 - 0,74

0,67 - 0,70

0,63 - 0,66

mindre enn 0,63

Indeks

Grad av kjønnsbalanserte
utdanningsprogram i
videregående skole
2017
Viken og Oslo

Norge: 0,67
Oslo: 0,75

Kilde: SSB 09292
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Kart 5.4 viser at det er jevnest kjønnsfordeling i 
kommunestyrene i kommunene rundt Oslo, men 
også i kommunene Gol, Aremark og Eidsberg.

Vold og sosial kontroll 
I WHOs voldsbegrep inngår både fysisk vold, 
seksuelle og psykiske overgrep og omsorgssvikt. 
Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold 
og overgrep som rettes mot familiemedlemmer. 
Til dette regnes samlivspartnere, barn, søsken og 
foreldre, eller andre som lever i stabile bofellesskap. 

Forekomsten av vold i Norge ser ut til å ha forandret 
seg lite fra slutten av 1980-tallet og frem til i 
dag. Fem prosent av den norske befolkningen, like 
mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang 

i oppveksten har blitt utsatt for alvorlig vold fra 
foreldre. Over 20 prosent av kvinnene og nesten 
åtte prosent av mennene oppgir at de har vært 
utsatt for et seksuelt overgrep før de fylte 18 år.

Nesten en tredjedel av befolkningen, 22 prosent av 
kvinnene og 44 prosent av mennene, oppgir at de 
har vært utsatt for alvorlig vold etter at de fylte 18 
år. Ni prosent av kvinnene og litt under to prosent 
av mennene har blitt voldtatt i løpet av livet. Like 
mange kvinner og menn, 17 prosent, har blitt utsatt 
for vold fra samlivspartner. For mennenes del var 
dette stort sett mindre alvorlig vold. Mens litt over 
ni prosent av kvinner har vært utsatt for alvorlig 
partnervold, gjelder det samme for to prosent av 
mennene.

Kart 5.4 Kjønnsbalanse i kommunestyrene

0,90 - 0,98

0,81 - 0,89

0,72 - 0,80

0,63 - 0,71

mindre enn 0,63

Indeks

Kjønnsfordeling blant
kommunestyrerepresentanter
2017
Viken og Oslo

Norge: 0,78
Oslo: 0,78

Kilde SSB 09292
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Mål 16 Fred og 
rettferdighet
Mål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle 
og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på 
alle nivåer. Konflikter, ustabilitet og manglende rettsikkerhet er viktige 
årsaker bak fattigdom, sult og migrasjon. Fred, trygghet og velfungerende 
samfunnsinstitusjoner er derfor grunnleggende forutsetninger for  
å skape bærekraftig utvikling.

88



Aldersgruppen 20-29 år er mest 
utsatt for vold og mishandling

85% av ungdommene 
i Viken føler seg trygge 
i nærområdet sitt. 

85%

8% av ungdommene 
oppgir at de blir mobbet 

8%
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We are determined to foster peaceful, just 
and inclusive societies which are free from 
fear and violence. There can be no sustainable 
development without peace and no peace 
without sustainable development.

FNs bærekraftagenda for 2030101

Å sette en stopper for krig har alltid vært et av de 
viktigste målene for FN. Bærekraftsmål 16 innebærer 
likevel mer enn fravær av krig. Også andre former 
for vold, særskilt fra organisert kriminalitet og 
terrorisme, og vold og overgrep som rammer barn og 
andre utsatte grupper, er sentralt i bærekraftsmålet.

Rettferdighet og medvirkning er også sentralt i 
bære  kraftsmål 16. Alle mennesker skal kunne leve i 
velfungerende retts samfunn, med politikere, politi 
og et retts system som er til å stole på. Alle skal 
ha mulighet til å delta i samfunnets beslutnings-
prosesser på alle nivåer. Først når vi ser at vi har 
en reell mulighet til å skape oss en god fremtid kan 
samfunnet bli bærekraftig.

Status mål 16 globalt
I mange områder i verden rammes fremdeles sam-
funn og enkeltindivider av krig, konflikt eller annen 
vold. Globalt har omfanget av voldelige konflikter 
økt de siste ti årene, både de som omfatter minst én 
statlig aktør og mellom ikke-statlige aktører.102

Det har skjedd en nedgang i antallet drap, mens man 
har ikke klart å redusere graden av vold, inkludert 
seksuelle overgrep mot barn.103 

101 Resolution adopted by the General Assembly on 25 of September 
2015: Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable 
development https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E

102 https://ucdp.uu.se/

103 Justisdepartementet Prop. 1 S (2017 - 2018)  
https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/
pdf/ud.pdf

En formell identitet er grunnlaget for deltakelse i 
samfunnet, og for å være beskyttet av lover og 
rettigheter. Fortsatt er bare 73 prosent av barn i 
verden under fem år registrert ved fødsel.104 I Afrika 
sør for Sahara er under halvparten (46 pst.) av barn 
under fem år registrert.105

Utviklingen i å sikre rettsikkerhet og tilgang 
til rettssystem går ujevnt. Over tusen 
menneskerettighetsaktivister, journalister og 
fagforeningsledere blitt drept siden 2015.106 
Det gjøres imidlertid fremskritt når det gjelder 
å lovfeste borgeres tilgang til informasjon, og i 
å styrke institusjoner som sikre overholdelsen 
av menneskerettighetene på nasjonalt nivå.107 
Implementeringen av disse går imidlertid i et sakte 
tempo.

Status mål 16 nasjonalt
I global skala er Norge et fredelig samfunn, med et 
sterkt forankret demokrati, en velutviklet rettstat 
og respekt for menneskerettigheter. Norge har 
flere år på rad rangert på toppen av The Economist 
Intelligence Units Demokratiindeks108.

104 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmen
tGoalsReport2018-EN.pdf

105 Justisdepartementet Prop. 1 S (2017 - 2018)  
https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/
pdf/ud.pdf

106 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmen
tGoalsReport2018-EN.pdf

107 Report of the Secretary-General, The Sustainable Development Goals 
Report 2018, https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/overview/

108 https://www.eiu.com/topic/democracy-index
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Status mål 16 regionalt
Voldshendelser
I 2018 ble 25 mennesker offer for forsettlig drap i 
Norge109. Dette utgjør 0,47 drapsofre per 100 000 
innbyggere, under en tiendedel av det globale nivået 
(5,3).110

På nasjonalt nivå lå andelen personer registrert 
som ofre for vold og mishandling på 6,1 per 1 000 
innbyggere i 2018. Andelen er høyere for menn enn 
for kvinner, og personer i aldersgruppen 20–29 år er 
mest utsatt.111 

Blant de tre fylkene ligger Østfold over det nasjonale 
nivået med 7,1 utsatte per 1 000 innbyggere. 
Akershus og Buskerud ligger lavere med henholdsvis 
5,6 og 5,0 personoffer for vold og mishandling per 
1 000 innbyggere. Felles for alle fylkene og for 
landet som helhet er at tallet har økt de siste par 
årene.

109 https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/
drapsoversikt-2018.pdf

110 https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=NO-1W

111 SSB 11625 og 11626

Disse tallene baserer seg på politianmeldte 
voldshendelser. I den nasjonale levekårs-
undersøkelsen oppgir 4,7 prosent av respondentene 
at de har blitt utsatt for vold eller trussel om vold 
siste 12 måneder.112 Dette tyder på at svært mange 
voldshendelser ikke blir politianmeldt.

112 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/vold

Figur 16.1 Personoffer for vold og mishandling per 1000 innbygger 2008–2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Østfold 5,9 5,8 6,3 6,4 6,3 6,1 6,3 6,6 6,9 7,1

Akershus 5,2 5,1 5,2 4,8 5,1 4,8 5 4,9 5,5 5,6

Buskerud 5,1 5,5 5,4 4,9 5,2 4,7 4,6 4,9 5,2 5

Hele landet 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7 5,8 5,8 6 6,1
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Kilde: SSB tabell 11626
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Figur 16.2 Personofre for vold og mishandling, etter alder, 2018
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Det er i første rekke personer i aldersgruppen 
20–29 år som blir registrert som personofre for vold 
og mishandling, men også de yngre aldersgruppene 
er utsatt. Østfold skiller seg ut med en høy andel 
personofre blant de aller yngste (0–9 år). 
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Figur 16.3 Personoffer for vold og mishandling, barn og 
unge i Viken per 1000 innbygger, 2009–2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hele landetBuskerud
AkershusØstfold

2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

2009
2008

0

2

4

6

8

10

Hele landetBuskerud

AkershusØstfold

2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

2009
2008

0-9 år

10-19 år

Kilde SSB tabell 11626

Andelen blant de yngste som blir registrert som 
personofre for vold og mishandling har økt kraftig 
de siste ti årene. For aldersgruppen 10–19 år 
har en jevn nedgang endret seg til en økning de 
siste par årene. Dette kan, særskilt for den yngste 
aldersgruppen, utgjøre en ønsket utvikling. Trolig 
har anmeldelsestilbøyeligheten økt på grunn av 
endrede holdninger og lovverk, i tillegg til økt 
oppmerksomhet og nye rutiner i skolen, barnevern, 
politi og andre som har kontakt med barn og unge. 

Ungdata-undersøkelsen viser at 9 prosent av 
ungdom i Norge har blitt skadet på grunn av vold 

minst én gang de siste tolv månedene, og 12 prosent 
oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. 22 
prosent oppgir at de har vært involvert i slåsskamp 
med eller uten våpen siste tolv måneder. Tallene for 
de tre fylkene skiller seg ikke nevneverdig fra de 
nasjonale resultatene.113

Tabell 16.1 Andel ungdom som oppgir at de i løpet av de 
siste 12 månedene har blitt/har opplevd…

Skadet  
pga vold

Trusler  
om vold

Vært  
i slåsskamp

Østfold 8 12 22

Akershus 9 14 20

Buskerud 7 10 20

Hele landet 9 12 22

Kilde: Ungdata

Trygghetsfølelse
De aller fleste i Norge føler seg trygge i nær området. 
92 prosent av respondentene i politiets innbygger-
undersøkelse oppgir at de føler seg trygge i områder 
de bor og ferdes i114. I Difis innbyggerundersøkelse 
svarer 87 prosent at de føler seg trygge i nær-
miljøet115. Også ungdom føler trygghet i nærmiljøet. 
85 prosent av de spurte ungdommene oppgir at 
de opplever det som trygt å ferdes i nærområdet. 
Like fullt, oppgir åtte prosent at de jevnlig blir utsatt 
for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritiden.116 

Tabell 16.2 Andel ungdom som opplever det som trygt å 
ferdes i nærområdet om kvelden, og som jevnlig blir utsatt 
for mobbing

Føler seg trygg i nærmiljøet Blir mobbet
Østfold 84 8

Akershus 85 8

Buskerud 87 7

Hele 
landet

85 8

Kilde: Ungdata

113 http://www.ungdata.no

114 https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/
innbyggerundersokelsen/innbyggerundersokelsen-2018.pdf

115 https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/
innbyggerundersokelsen-2017/hva-mener-innbyggerne/bo-i-kommunen/
trygghet

116 http://www.ungdata.no
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Miljømessig bærekraft

Under miljømessig bærekraft har vi i Viken-
konteksten samlet seks av bærekraftsmålene:

• Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold
• Mål 7 Ren energi for alle
• Mål 13 Stoppe klimaendringene
• Mål 14 Liv under vann
• Mål 15 Liv på land

Disse fem bærekraftsmålene omfatter til sammen 
28 ulike delmål. Det er færrest delmål innen 
bærekraftsmål 7 og 13 (3 delmål), og flest (9 
delmål) knyttet til bærekraftsmål 15. 

Et bærekraftig naturmiljø som grunnmur for det 
menneskelige samfunnet

«A minimum, sustainable development must not 
endanger the natural systems that support life on 
Earth: the atmosphere, the waters, the soils, and the 
living beings» («Brundtlandrapporten117» s.44)

117 WCED(1987) Our common future. World Commission on Environment and 
Development. Oxford, Oxford university Press

Et de tre overordnede målene i bærekraftagendaen 
er å bedre og sikre planetens tilstand.118 Dersom 
samfunnsutviklingen forsetter å gå på tross av 
planetens bæreevne, utarmer vi ressursgrunnlaget 
grunnleggende menneskelige behov er avhengig 
av.119 Dette er kanskje mer aktuelt enn noen gang. 
Både utryddelse av planter og dyr (tap av biologisk 
mangfold), og klimaendringene representerer 
grunnleggende utfordringer som kan gå ut over 
muligheten til å sikre trygge og stabile samfunn i 
tiden som kommer.120 

Samfunnene våre er grunnleggende avhengig 
av naturmiljøet for tilgang til rent vann, og god 
matproduksjon. På samme måte former samfunnene 
våre naturens tilstand og utvikling. Når byene vokser, 
og vi rydder skog for å dyrke mat, går leveområder 
for planter og dyr tapt. Når vi forbrenner fossil 
energi, forrykkes balansen i klimasystemet vårt. 
Når vi forurenser og forsøpler, ender denne 
forurensningen ofte til slutt opp i vann og hav. Dette 
går ut over både planter, dyr og tilgangen til mat og 
drikkevann.121

118  https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20
Development%20web.pdf 

119 FN (2019) The future is now, Science for achieving sustainable development. 
Global sustainable development report 2019.

120 Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) (2019) IPCC Special 
Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable 
Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial 
Ecosystems Summary for Policymakers.

121 FN (2019) The future is now, Science for achieving sustainable development. 
Global sustainable development report 2019. 
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I dag vet vi at samfunnene og fremtiden vår 
er avhengig av at vi sikrer robuste, fleksible og 
biologisk mangfoldige økosystemer. Det er disse 
økosystemene som er grunnmuren for samfunnene 
våre, matproduksjonen, og tilgangen til rent og 
trygt vann. Økosystemene er også avgjørende for å 
forebygge klimagassutslipp, og styrker samfunnene 
vår i møte med klimaendringene. Biologisk 
mangfold og stabile klimasystem kan sees på som 
«grunnmuren» for å opprettholde gode, trygge og 
stabile menneskelige samfunn for oss alle.122 

122 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_
report_2019.pdf 
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Fattigdom, ulikhet, tap av biomangfold og klima-
endringer er uløselig forbundet, og må forklares 
og håndteres i sammenheng. For eksempel ansees 
klimaendringene som en avgjørende helse utfordring. 
Et endret klima og økt global gjennom snitts-
temperatur fører til endringer i sykdoms utbredelse, 
vann og matsikkerhet. Et endret klima forskyver 
også hyppigheten, alvoret og forekomsten av 
ekstremværhendelser. 

Tilgang til trygge vannressurser, bærekraftige 
økosystem og det å begrense klimaendringene 
er en forutsetning for å oppnå de fleste av de 
sosiale bærekraftsmålene. Uten å sikre stabile 
og bærekraftige miljøsystem vil vi ikke kunne 
oppnå for eksempel bærekraftsmål 3; god helse, 
bærekraftsmål 2: utrydde sult, og bærekraftsmål 1 
utrydde fattigdom. Både mål 1,2 og 3, er igjen en 
forutsetning for stabil og bærekraftig økonomisk 
utvikling. 
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Mål 6 Rent vann og 
gode sanitærforhold
Mål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning, og tilgang 
til vann og gode sanitærforhold for alle. Tilgang til rent vann og 
gode sanitærforhold er grunnleggende for menneskers helse og er 
avgjørende for god livskvalitet. Trygt drikkevann og robuste vannbaserte 
økosystemer har til alle tider vært en grunnleggende forutsetning for 
menneskelige bosetninger. 

9898
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Status for mål 6 globalt
Tilgangen til rent vann og gode sanitærforhold 
er mange steder i verden under press, noe som 
forsterkes av klimaendringene. Knappe vannressurser 
rammer i dag om lag 2 milliarder mennesker. Halv-
parten av verdens befolkning opplever alvorlig vann-
mangel minst en gang i måneden. I 2017 manglet 
785 millioner mennesker tilgang til trygt drikkevann, 
selv om andelen av verdens befolkning med tilgang 
til trygt drikkevann i 2017 var høyest noensinne (var 
71 prosent). 

Gjennom det siste århundret har det globale vann-
forbruket økt dobbelt så mye som befolknings veksten. 
Det er estimert at dersom utviklingen fortsetter 
slik den er i dag, kan så mange som 700 millioner 
mennesker være fordrevet fra sine opprinnelige 
områder som følge av vannmangel i 2030.123

Status for mål 6 nasjonalt 
I Norge anses mål om tilgang til rent drikkevann 
og gode sanitærforhold som oppnådd. Likevel har 
mange kommuner store framtidige økonomiske og 
tekniske utfordringer mht. drikkevannsforsyningen 
og avløpsrensing. Svært store mengder drikkevann 
forsvinner i ledningsnettet ved lekkasje, og over-
vanns nettet er i mange kommuner ikke dimensjonert 
for store nedbørsmengder og flom. Mange av 
avløpsrenseanleggene klarer heller ikke kravene til 
rensing av næringsstoffer som fosfor og nitrogen.

Norge gjennomfører vanndirektivet i nasjonalt 
regelverk gjennom vannforskriften. Formålet 
med vannforskriften er å sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene.124 Vannforskriften setter 
juridiske rammer og sikrer en mer helhetlig og 
økosystembasert vannforvaltning i Norge ved 
utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, 

123 United Nations (2019) The Sustainable Development Goals Report 2019.

124 Vannforskriften (2007) Forskrift om rammer for vannforvaltning (FOR-
2006-12-15-1446).)

regionale vannforvaltningsplaner og tiltaks-
programmer i henhold til vanndirektivet.125 126 I mars 
2019 sendte klima- og miljødepartementet ut nye 
ambisiøse føringer for arbeidet med å sikre godt 
vannmiljø i Norge.127 

Status på mål 6 regionalt
Drikkevannskvalitet og vannforsyning
De aller fleste husstander i Viken er tilknyttet 
enten et privat eller kommunale vannverk som 
er rapporteringspliktige eller godkjente av Mat-
tilsynet.128 I Østfold er andelen 86,6 prosent, i 
Akershus 90,2 prosent, i Buskerud 90,6 prosent, 
og i Norge samlet sett er andelen 88,2 prosent. 
Nesten alle (98 prosent) som var tilknyttet et 
rapporterings pliktig vannverk i Norge hadde god 
drikkevannskvalitet i 2018.129 

I Buskerud var andelen innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med tilfredsstillende 
prøveresultater for E. coli 88,9 prosent, mot 
100 prosent i Østfold og Akershus.130 For 
andre vannprøver var resultatene 100 prosent 
tilfredsstillende. 

De siste 20 årene har tallet på vannverk i Norge 
som leverer godt drikkevann blitt kraftig forbedret. 
Folkehelseinstituttet mener hovedproblemet 
i dag heller er drikkevanns-forsyningen, som 
har er et gammelt ledningsnett med store 
lekkasjeproblemer.131

125 UN Water (2018) Progress on Integrated water resources management 
(Global baseline for SDG 6 indicator 6.5.1: Degree of IWEM implementation)

126 https://www.vannportalen.no/regelverk/vannforskriften/ 

127 Klima- og miljødepartementet (2019) Nasjonale føringer for arbeidet med 
oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene, datert 19.mars 2019

128 Alle vannverk som forsyner minst 50 fastboende eller minst 20 husstander, 
leverer vann til næringsmiddelvirksomhet, helseinstitusjon, eller skole/
barnehage skal være godkjent av Mattilsynet og rapportere om 
vannkvaliteten etter krav i drikkevannsforskriften.

129 SSB, statistikkbanktabell 11786 og 11787. 

130 Dette gjaldt Nore og Uvdal med en andel på 80,1, samt Lier og Hurum. 
For de to siste kommunene er det sannsynligvis en feil i innrapporteringen 
til KOSTRA (m hhv en andel på 6,3 og 1,1 av innb med til tilfredsstillende 
vannkvalitet).

131 https://fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/
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Tabell 6.1 viser nøkkeltall for kommunal vann-
forsyning for Østfold, Akershus og Buskerud. Det 
er svært store mengder drikkevann som forsvinner 
fra ledningsnettet ved lekkasjer, noe som utgjør en 
risiko for forurensning av drikkevannet, særlig der 
spillvann- og overvannsnettet ligger i samme grop 
som drikke vannsnettet . I Norge var gjennomsnittlig 
lekkasjetap132 på 29,8 prosent pr. 2018. Det 
tilsvarer en lekkasje på 4,3 kubikkmeter vann pr. 
meter ledningsnett pr. år. 

Nasjonale målsetninger sier at lekkasjer fra det 
enkelte ledningsnett bør være mindre enn 25 
prosent innen 2020.133 Tabell 6.1 viser at ingen 
av fylkene per 2018 tilfredsstilte kravet. Best an 
ligger Østfold med en lekkasje på 25 prosent av 
total vannleveranse. Bare 87 kommuner i Norge 
tilfredsstilte dette nasjonale målet i 2011, men hele 
178 kommuner i 2016 og 183 i 2017, og 182 i 
2018. Av kommunene i Viken tilfredsstilte 28 av 64 
kommuner kravet i 2018, dvs. kun 44 prosent.134

Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen er en 

132 Andelen av all vannleveranse i ledningsnettet som forsvant ved lekkasje.

133 Vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014 under «Protokoll for vann og helse» 
(Folkehelseinstituttet 2015).

134 Av de 64 kommunene var det 6 som ikke hadde rapportert for året 2018.

indikasjon på at det forekommer driftsproblemer på 
vannledningsnettet, med økt risiko for at forurenset 
vann blir tilført ledningene ved rørbrudd eller når 
overtrykket i vannledningene forsvinner. Det er 
satt et nasjonalt mål om at ikke-planlagte avbrudd i 
vannforsyningen skal være mindre enn 30 minutter 
i snitt pr. år135. Når ikke-planlagte avbrudd er lengre 
enn dette, regnes drikkevannsforsyningen som 
«ikke tilfredsstillende». I 2018 var det kun 4 av de 
kommunene som inngår i Viken som rapporterte 
om et ikke-planlagte avbrudd lengre enn 30 
minutter. For planlagte avbrudd var gjennomsnittet 
for Norge rundt 46 minutter i året (i kommunal 
vannforsyning).136 

Utskiftingen av ledningsnettet er kostbart og går 
tregt. Gitt dagens utskiftingshastighet vil det på 
landsbasis ta hele 143 år før hele det kommunale 
drikkevannsnettet er skiftet ut.137 

135 FHI (2015). Drikkevannsledninger – vurdering av hygienisk sårbarhet basert 
på vannverkenes rapportering i 2011, Folkehelseinstituttet, juni 2015.

136 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/94-prosent-
av-vannverkene-har-beredskapsplan 

137 SSB (2017). Stadig godt vann fra springen, Statistisk sentralbyrå, artikkel 
publisert 28. juni 2017.

Tabell 6.1 Kommunal vannforsyning, ledningsnett og lekkasje, 2018

Østfold Akershus Buskerud Norge Norge 
uten Oslo

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år (prosent)

0,76 0,93 0,55 0,70 0,69

Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale 
vannledningsnett med kjent alder (år)

35,0 34,0 39,0 33,0 32,0

Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder (prosent) 10 8 3 10 10

Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år 
(m3/m/år) (m3)

3,4 3,6 5,6 4,3 3,8

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) 25,1 26,9 36,5 29,8 29,5

Kilde: SSB, tabell 11792 og 11787
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Kommunalt avløp
I Østfold er det 42 avløpsrenseanlegg, i Akershus 
er det 53, og i Buskerud 150 inkludert mange 
små renseanlegg for hyttegrender.138 De minste 
anleggene er ikke inkludert i statistikk fra SSB.139 

I forurensningsforskriften skilles det mellom store 
renseanlegg for avløpsvann fra tettbygde områder 
(kapittel 14), og mindre renseanlegg (kapittel 13) 
fra spredtbygde områder. I Viken er det 31 av 51 
store renseanlegg (kapittel 14) som ikke klarer 
rensekravene.140 De fleste av de store renseanleggene 
som pt. ikke klarer rensekravene har planer og tiltak 
for å klare dette på sikt. Det er først og fremst 
rensekravene for fosfor som ikke er oppfylt. 

Alle anlegg rapporter årlig. De største (kapittel 14) 
til fylkesmannen og de mindre kapittel 13 anleggene 
til kommunen.141 Kapittel 14-anleggene har 
strengere og mer omfattende krav til rensing etter 
forurensningsforskriften enn kapittel 13-anleggene. 
I tillegg kan fylkesmannen og kommunen sette 
særskilte krav til rensing for de anlegg de er 

138 www.norskeutslipp.no . Oversikten her omfatter ikke bedrifter med egne 
renseanlegg, for prosesser som har utslipp til vann.

139 SSBs statistikk omfatter alle kommunale anlegg med utslippstillatelse for 
50 person-ekvivalent eller mer. En personekvivalent er definert som den 
mengden oksygen som forbrukes i løpet av 5 døgn når organisk stoff brytes 
ned i vann (SSB og wikipedia.no, 6.09.2019). 

140 Fylkesmannen i Viken, telefonsamtale 13.09.2019

141 Kommunen er forurensningsmyndighet for kapittel 13-anlegg. Det er 
anlegg med utslipp i hovedsak mindre enn 2000 pe. Kommunen er også 
forurensningsmyndighet for kapittel 12-anlegg, med utslipp mindre enn 
50 pe. Disse anleggene inngår ikke i SSBs statistikk. Fylkesmannen er 
forurensningsmyndighet for kapittel 14-anlegg, med utslipp i hovedsak 
større enn 2000 pe.

forurensningsmyndighet for. I både Østfold og 
Buskerud er det 3 kommuner som kun har kapittel 
13 anlegg. I tillegg har Svelvik kun kapittel 13 anlegg. 

Tabell 6.2 viser hvor stor del av befolkningen som 
var tilknyttet kommunal avløpstjeneste i 2018, 
samt andel innbyggere tilknyttet anlegg hvor 
rensekravene er oppfylt, fordelt på kapittel 14 
(store anlegg) og 13 (mindre anlegg). 85,3 prosent 
av innbyggerne i Norge var tilknyttet en kommunal 
avløpstjeneste i 2018 (dvs. både kapittel 14 og 13 
anlegg tilsammen), men kun 58,9 prosent (kap 14) 
og 57,5 prosent (kap.15) var tilknyttet et anlegg 
som oppfylte rensekravene. De fleste avvikene 
skyldes manglende oppfyllelse av fosforkravene.142

De lave tallene for Østfold skyldes i stor grad at et 
stort renseanlegg i Fredrikstad har hatt problemer 
med å klare fosforkravene. De lave tallene for 
Buskerud skyldes at renseanleggene i Drammen 
ikke leverte rapport til Fylkesmannen i 2015, 2016 
og 2018. Ved manglende rapportering regnes 
rensekravene som ikke oppfylt.

142 SSB tar forbehold om at noen tilfeller av ‚ikke oppfylte rensekrav‘ i 
statistikken likevel kan være oppfylt. Det skyldes at bl.a. for vurdering av 
primær- og sekundærrensekravet så forutsettes det at prøver er tatt under 
‚normale driftsforhold‘. SSB har imidlertid ikke tatt høyde for dette i sine 
beregninger, og slik sett kan enkelte ikke oppfylte rensekrav likevel være 
oppfylt. Slike tilfeller anses imidlertid å være fåtallige og dermed av lav 
innvirkning på statistikken.
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Tabell 6.2 Andel innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste, og andel innbyggere tilknyttet renseanlegg der 
rensekravene er oppfylt

Andel innb. 
tilknyttet  
kommunal  

avløpstjeneste

Andel innbyggere tilknyttet  
kap. 14 anlegg der rensekrav  

er oppfylt

Andel innbyggere tilknyttet  
kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt

2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Østfold 89,2 23,4 41,0 41,1 60,4 50,7 54,4 23,8 21,8

Akershus 91,6 81,7 72,8 89,3 85,8 43,3 49,6 27,2 49,2

Buskerud 85,0 53,6 64,7 73,6 23,3 60,0 52,3 40,2 54,6

Norge 85,3 53,6 55,9 58,5 58,9 55,4 53,5 53,9 57,5

Norge uten 
Oslo

83,2 42,9 45,7 49,0 49,7 55,4 53,5 53,9 57,5

Kilde: SSB tabell 11793 og 11794

Avløpsnettet
Avløpsnettet for spillvann143 og overvann144 kan 
enten være separat eller felles. Akershus har det 
lengste separate avløpsnettet i landet for spillvann 
og overvann, mens Oslo og Nordland har høyest 
andel felles ledningsnett for spill- og overvann. Det 
er fordeler og ulemper med henholdsvis separat og 
felles ledningsnett, men i den senere tid med store 
nedbørsmengder på kort tid og flom, har fokus mer 
blitt rettet mot utfordringene i håndtering av store 
mengder overvann, og særlig faren for overløp fra 
et felles ledningsnett av urenset kloakk til vann og 
vassdrag.

Både kloakkstopper (i felles og separate 
ledningsnett), store mengder nedbør på kort tid og 
flom, kan medføre at ledningsnettet blir overbelastet 
og at urenset avløpsvann renner ut i elver, innsjøer, 
hav eller ned i kjellere. Slik kan overvann og 

143 Spillvann er avløpsvann fra bebyggelse og industri.

144 Overvann er fellesbetegnelse på drensvann og regnvann fra takflater, veier 
og plasser, som samles i overvannsledninger.

kloakkstopper forårsake skader på bygninger eller 
annen infrastruktur, helsefare og skade økosystemer 
i vassdrag og sjø. 

Fra 2004 har det vært en sterk reduksjon i antall 
kloakkstopper i Norge,145 men problemene med 
håndtering av store mengder overvann ved kraftig 
regnvær og flom øker. Regjeringen har nå fulgt opp 
forslagene i NOU 2015:16 med endringer i plan- og 
bygningsloven, som gir kommunene myndighet til å 
gjenåpne lukkede bekker og bruke grøntområder til 
drenering og avledning av store mengder overvann. 
Tanken her er å minimere bruken av ledninger til 
overvann, men heller filtrere overvannet i grunnen, 
eller transportere det bort og filtrere og drenere det 
på overflaten, før det tilsiger vann og vassdrag.

145 Lindholm, O. (2016). Er det sammenheng mellom tilstanden på avløpsnettet 
og graden av fornyelse i kommunene i Norge?, Innlegg i tidsskriftet Vann nr. 
1/2016, utgitt av vannforeningen.
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Tabell 6.3 Lengde på spillvann- og overvannsnett, og antall innbyggere med septiktank, 2018

Østfold Akershus Buskerud

Lengde kommunale felles ledninger for både spill- og overvann (m) 487 294 285 345 319 980

Lengde separat kommunalt spillvanns nett (m) 2 231 898 3 273 905 1 802 727

Lengde separat kommunalt overvannsnett (m) 1 376 323 2 183 837 1 059 679

Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere 16 464 28 692 38 529

Kilde: SSB tabell 11794

Fornyelsestakten for spillvannsnettet er i gjennom-
snitt lav. Tabell 6.4 viser at gjennomsnittet for 
de tre siste årene (2016–2018) er en andel på 
under en prosent av ledningsnettet pr. år. Med 
dagens fornyelsestakt anslår Statistisk sentralbyrå 
at det vil ta ca. 160 år å fornye det kommunale 
spillvannsnettet i Norge.146 Det eldste ledningsnettet 
(estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spill-
vanns nett med kjent alder) finner vi i Flå (76 år), 
Krødsherad (57 år), og Ringerike og Jevnaker  
(49 år).147

146 SSB (2017). Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet, 
Statistisk sentralbyrå, artikkel publisert 26. juni 2017.

147 SSB tabell 11794

Østfold og Akershus har hatt flere tilfeller av 
kjelleroversvømmelse enn Buskerud. Flest tilfeller i 
2018 var det i Fredrikstad, Sarpsborg, Eidsvoll og 
Lørenskog.148

148 SSB tabell11794
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Tabell 6.4 Alder for kommunalt spillvannsnett, fornyelse, kloakkstopper og kjelleroversvømmelser, 2018

Østfold Akershus Buskerud Norge

Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med  
kjent alder (år)

28,0 29,0 36,0 30,0

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,59 0,79 0,44 0,60

Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per km kommunalt 
spillvannsnett

0,037 0,056 0,044 0,051

Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer 101 200 93 1935

Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent 
erstatningsansvar

24 30 8 323

Kilde: SSB tabell 11794

Tilstanden i vannbaserte økosystem 
En del av bærekraftsmål 6 handler om tilstanden i 
ferskvann og vannbaserte økosystem. Vi har valgt 
å sette dette inn i en helhetlig beskrivelse under 
bærekraftsmål 14 – liv under vann.

105



Mål 7 Ren energi til alle
Mål 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne 
energi til en overkommelig pris for alle. Tilgang til energi er en 
viktig forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Samtidig er 
energiproduksjon den største bidragsyteren til utslipp av CO2 og andre 
klimagasser. En fremtid hvor økt energitilgang bidrar til økonomisk og 
sosial utvikling, samtidig som klimagassutslippene reduseres drastisk, 
avhenger derfor av fornybare energikilder og økt energiutnyttelse.
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I Viken bruker vi mer 
elektrisitet enn vi 
produserer

Ca. halvparten av 
husholdningene i Viken 

fyrer med ved.

Produksjon av �ernvarme 
i Viken har økt med 370 % 
siden 2010

Diesel 42 %
Hybrid 10 %

Elektrisk 8 %
Bensin 40 %

Personbiler i Viken etter 
drivsto�type (2018)
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Status for mål 7 globalt
Andelen mennesker i verden som har tilgang til 
elektrisitet er større en noen gang tidligere. I 2017 
hadde 89 prosent av verdens befolkning tilgang 
til elektrisitet. Spesielt i de fattigere landene har 
utviklingen skutt fart de siste 20 årene. Likevel var 
det fremdeles 840 millioner mennesker som ikke 
hadde tilgang til elektrisitet i 2017.

Verdens energiforbruk øker. Samtidig øker også 
fornybarandelen. Veksten i fornybarandel skjer først 
og fremst i elektrisitetssektoren, og med størst 
vekst i energikilder basert på sol og vind.  

Elektrisitet utgjør cirka 20 prosent av verdens 
energibruk. De resterende 80 prosentene er 
hovedsakelig knyttet til varmeproduksjon og 
transportsektoren, som begge fremdeles er 
dominert av fossile energikilder. 

FN poengterer at dersom man skal møte verdens mål 
for en bærekraftig utvikling, vil det kreve omstilling i 
disse sektorene.  

Energieffektivisering anses som et nøkkeltiltak 
for å sørge for energi til alle samtidig som klima-
gassutslippene fra energibruken reduseres. For 
å måle denne utviklingen, bruker FN en indikator 
som måler energitilførsel per enhet BNP. På globalt 
nivå har energieffektiviteten, målt som reduksjon i 
energiintensitet149, forbedret seg med 2,3 prosent 
mellom 2010 og 2016. Dette er en økning 
sammen lignet med endringen på 1,3 prosent mellom 
1990 og 2010.150 

149 Energieffektivitet kan måles på ulike måter. Den globale indikatoren i FN 
for energieffektivitet er energiforbruk delt på BNP. SSB sin definisjon på 
energieffektivitet er energiforbruk delt på produksjonsvolum. 

150 FN (2019) The Sustainable Development Goals Report 2019

Status for mål 7 nasjonalt
Innbyggerne i Norge har sikker og universell 
tilgang til moderne energi, og er det eneste landet 
i EØS-området som er netto-eksportør av energi. 
I Norges rapportering på bærekraftsmålene for 
2019, legges det til grunn at så å si alle delmål under 
bærekraftsmål 7 enten er oppfylt eller i tråd med 
norsk politikk. 

Videre skal det arbeides med å øke fornybar energi 
i sluttforbruket og energieffektivisering i tiden som 
kommer – og det er bestem at energiintensiteten 
i Norge skal forbedres med 30 prosent i perioden 
mellom 2015 og 2030.151 

I 2017 var det nasjonale energiforbruket på 292 
TWh, eksklusiv forbruket i husholdninger. I perioden 
mellom 1990 og 2017 har energiforbruket 
økt, og den største økningen har skjedd i olje og 
gassnæringene – spesielt frem til 2010. Samtidig 
som energiforbruket øker, har energiforbruket 
blitt effektivisert, og energiintensiteten152 har blitt 
forbedret med 29 prosent i perioden 1990–2017. 
Både overgang til mindre energikrevende teknologi, 
økt produktivitet, vridning i næringsstrukturen, og 
energieffektivisering av bygg kan ha spilt en rolle i 
denne utviklingen.153 

151 Olje- og energidepartementet (2016) Kraft til endring, energipolitikken mot 
2030 (Meld.St.25 (2015-2016)) 

152 Måleenheten for å beregne energiintensitet er satt til å være netto 
innenlandsk energibruk, delt på bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge.

153 Grimstad, M.L (2019) Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles? 
Notater 24/2019, Statistisk sentralbyrå
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Status for mål 7 regionalt
Som på nasjonalt nivå, er også innbyggerne i Viken 
sikret universell og lik tilgang til moderne energi. 
Vi har derfor ikke etablert egne indikatorer for å 
beskrive utvikling og variasjon på dette på regionalt 
nivå. 

Innenfor bærekraftsmål 7 er det viktige delmål 
knyttet til å øke fornybarandelen i energiforbruket 
og å redusere energiintensiteten. Per i dag finnes det 
ingen samlet oversikt eller statistikk som kan brukes 
for å beskrive måloppnåelse for dette på regionalt 
eller kommunalt nivå i Norge. For å svare ut dette 
må det eventuelt etableres et utviklingsarbeid over 
tid. Vi har derfor plukket noen enkeltindikatorer som 
belyser enkelte utviklingstrekk, selv om disse satt i 
sammen ikke danner et helhetlig oversiktsbilde over 
utviklingen i Viken per i dag. 

Energiproduksjon i Viken154

I 2017 ble det produsert 16 539 gigawattimer 
elektrisk kraft i Østfold, Akershus og Buskerud.155 
Det er nok til å dekke strømforbruket i én million 
boliger.156 Til sammenligning var det i 2019 
registrert 545 000 boliger i samme område. 
Det aller meste (99,9 prosent) av elektrisitets-
produksjonen i Østfold, Akershus og Buskerud 
utgjøres av vannkraft. Det resterende er varme-
kraft produksjon. Strømproduksjonen i Viken utgjør 
omtrent 11 prosent av den samlede strøm-
produksjonen i Norge.

Samtidig var nettoforbruket157 av elektrisk kraft i 
Viken 19 538 gigawattimer i 2017. Nær halvparten 
av forbruket var blant husholdninger (8 763 GWh). 
Etter en nedgang i første halvdel av 2000-tallet 
har nettoforbruket økt igjen, med størst vekst for 
husholdninger og hytter.

154 Produksjonstallene som oppgis er for de tre fylkene Østfold, Akershus og 
Buskerud. Det er noen varmeanlegg og kraftstasjoner Viken-kommunene 
som ikke ligger i disse tre fylkene, men produksjonen i disse anleggene er 
såpass liten at fylkestallene samlet også er representative for Viken. 

155 Nettoproduksjon, det vil si produsert energi fratrukket eget forbruk i 
kraftproduksjonen (SSB tabell 08308)

156 Med utgangspunkt i 16 MWh forbruk per bolig

157 Nettoforbruk av elektrisk kraft utgjøres av produsert og importert kraft, 
fratrukket eksport og elektrisk energi som produksjonsanleggene selv 
forbruker. Man tar også hensyn i tillegg til tap i linjenettet (https://www.ssb.
no/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet). Disse tallene er basert på 
kommunetall og inkluderer Jevnaker, Svelvik og Lunner

Figur 7.1 Nettoproduksjon av elektrisk kraft i Østfold, Akershus og Buskerud (GwH), 2006–2017
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Figur 7.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft i Viken (GwH) 2010–2017, etter forbruksgruppe)
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Kilde: SSB tabell 10314

I 2017 var forbruket av elektrisitet om lag 2 693 
gigawattimer høyere enn det som ble produsert 
i Viken.158 Dette tallet vil variere fra år til år, 
ettersom elektrisitetsproduksjon vil avhenge av 
nedbørsmengde, strømpriser og andre markeds-
mekanismer. Forbruket på sin side avhenger blant 
annet av årlige temperaturvariasjoner og strømpriser. 
Et femårig gjennomsnitt vil glatte ut en del av disse 
variasjonene. For Viken gir dette et strømunderskudd 
på rundt 1 500 gigawattimer per år.

Energiforbruk til oppvarming 
Fossil fyringsolje og parafin har vært en viktig 
kilde for oppvarming i norske boliger. Disse 
oppvarmingskildene har også vært den største 
forurensingskilden fra boliger. Som følge av 
klimaforliket i 2012 ble det vedtatt et forbud 
mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av 
bygninger fra 1. januar 2020. Gjennom ENOVA kan 
boligeiere motta øknomisk støtte for å bytte ut 
oljefyringsanlegg med andre energikilder. 

158 Produksjonstallene er basert på Akershus, Østfold og Buskerud, mens 
forbruket gjelder alle kommuner i Viken. Kraftproduksjonen i Svelvik, 
Jevnaker og Lunner er såpass liten at dette likevel er representativt  
for Viken som helhet.

Tall fra SSB viser at salget av lett fyringsolje og 
-parafin har blitt redusert drastisk siden 2010 
i en rekke næringer i Østfold, Akershus og 
Buskerud159. Salget til private husholdninger har 
ligget på tilnærmet null siden 2014. Beregninger 
fra Miljødirektoratet viser at utslipp fra fossil 
oppvarming var 40 prosent lavere i 2017 enn i 
2009. I 2017 er utslippene fra fossil oppfarming 
beregnet til 162 500 tonn CO2. Beregningene 
omfatter også fossil gass, som ikke omfattes av 
forbudet.

Også utslipp fra vedfyring gikk ned i perioden, med 
en reduksjon på opp under 30 prosent. Partikler 
fra vedfyring utgjør en lokal luftforurensingskilde, 
mens klimaeffekten er omdiskutert. Utskiftning til 
moderne, rentbrennende ovner medfører større 
energiutnyttelse og mindre parikkelutslipp. Utfasing 
av oljefyring har ikke medført at vedfyring har fått 
en større betydning som oppvarmingskilde. Tvert i 
mot har antall husholdninger som fyrer med ved, og 
nyttiggjort energi fra vedfyring sunket siden 2012. 
I dag benytter om lag 280 000 husholdninger i 
Østfold, Akershus og Buskerud vedfyring, med en 
samlet energiproduskjon på 620 gigawatt.

159 Tall er kun tilgjengelig på fylkesnivå.
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Figur 7.3 Klimagassutslipp fra oppvarming i Viken 2009–2017  
(tonn CO2 -ekvivalenter)
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Kilde: Miljødirektoratet

Figur 7.4 Salg av lett fyringsolje og fyringsparafin for utvalgte næringer i Østfold,  
Akershus og Buskerud, 2009–2018
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Figur 7.5 Antall husholdninger som fyrer med ved i Viken og faktisk nyttiggjort  
energi, 2009–2018
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Fjernvarme
Et fjernvarmeanlegg forsyner en bydel eller 
flere bygg med rørbåren varme som benyttes til 
oppvarming av bygninger og varmtvann. Fjern-
varme anlegg benytter seg av ulike energikilder, 
ofte i kombinasjon. Det kan være varmepumper 
som henter varme fra omgivelsene (hav, avløp, 
berg grunn), bioenergi (hogstavfall, pellets) eller 
gjenvunnen varme fra avfallsforbrenning og industri. 
Som regel kombineres dette med energikilder som 
olje, gass eller elektrisitet for å sikre tilstrekkelig 
energiforsyning.

I Viken har antallet fjernvarmeanlegg som er registret 
på fjernkontrollen.no har økt fra seks i 2010 til 25 
i 2018, og produksjonen har vokst fra 244 til over 
900 gigawattimer i samme periode. De største 
anleggene finner vi i Drammen, på Fornebu/Lysaker 
og i Lillestrøm. Disse produserte mellom 113 og 119 
gigawattimer i 2018, og baserer seg i stor grad på 

omgivelsesvarme fra hav, avløp og solfangere. Det 
finnes også en rekke mindre anlegg som baserer seg 
på skogsavfall og annen bioenergi. Veksten i energi 
fra fjernvarme i Viken har hovedsakelig kommet fra 
omgivelsesvarme og bioenergi.

Fornybarandel i transportsektoren
Antall kjøretøy i Viken har økt med nesten 20 
prosent de ti siste årene, og det er i dag oppunder én 
million kjøretøy registrert i Viken. Transportsektoren 
bruker i stor grad fremdeles fossile energikilder, og 
utgjør den største kilden til klimagassutslipp i Viken. 
Moderne motorteknologi og elektrifisering bidrar 
til å redusere utslippene. Andelen kjøretøy som har 
elektrisk drivlinje har i løpet av få år vokst fra nesten 
ingen til seks prosent. I 2018 var det registrert 
59 000 elbiler i Viken. De aller fleste av disse er 
personbiler, og elbiler tar en stadig større andel av 
dette markedet.160

160   SSB tabell 07849

Figur 7.6 Fjernvarmeproduksjon i Viken, etter energikilde, 2010–2018
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Personbiler
Antall personbiler har økt med to til tre prosent 
årlig de siste ti årene, og i 2018 var det registrert 
27 prosent flere personbiler enn i 2009. De siste 
fem årene har en stadig større andel av tilveksten 
blitt utgjort av elbiler, og i 2018 var det for første 
gang en nedgang i antall ikke-elektriske personbiler i 
Viken. 

I de tre første månedene i 2019 var over halvparten 
av nyregistrerte personbiler I Akershus elektriske, 
men tallet er trolig preget av en større leveranse  
av den nye Tesla-modellen i dette tidsrommet.  
Like fullt, i 2018 var markedsandelen for elbiler  
21 prosent i Østfold, 25 prosent i Buskerud, og  
36 prosent i Akershus.161 

161   Norsk elbilforening/Opplysningsrådet for veitrafikk

Elbilene utgjør en økende andel av bilparken, og 
samtidig brukes elbilene mer. Der hvor elbiler før 
kun ble brukt til enkelte korte reiser, har de i dag en 
gjennomsnittlig årlig kjørelengde som ikke skiller seg 
fra andre biler. 

Markedsandelen til ladbare og ikke-ladbare 
hybridbiler øker også. I 2018 var ti prosent av 
personbilene i Viken hybrider.162 

Bruk av fossil energi i veitransportsektoren er 
fremdeles dominerende og utgjør en av de største 
utfordringene for oppnåelse av mål 7 for Viken.

Myndighetenes krav om en gradvis høyere andel 
biodrivstoff i bensin- og dieselsalget medfører også 
reduksjon i klimagassutslipp. Sammenlagt bidrar 
dette til av klimagassutslipp fra personbiler i Viken 
synker. Klimagassutslipp fra transportsektoren 
omtales under mål 13.

162   SSB tabell 12577

Figur 7.7 Antall personbiler (1000) registrert i Viken, etter drivstofftype 2009–2018
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Energiintensitet og fornybar energi  
i Viken sine fylkeskommunale bygg
Tallene for utslipp av CO2 knyttet til energibruk 
i fylkeskommunale bygg i Østfold, Akershus og 
Buskerud er gjengitt i figur 7.8. Her ser vi en 
gjennomsnittlig reduksjon i utslipp av CO2 pr kWh.163 
Om vi ser på de tre fylkene hver for seg, ser vi at de 
utslippene går ned i Akershus og Buskerud i perioden, 
mens de øker i Østfold. Endringen i Østfold knyttes 
til økt oljeforbruk i 2017 (1–4 prosent). 

Innrapporterte tall om energibruk per m2 i fylkes-
kommunale og kommunale bygg kan gi et bilde av 
energiintensiteten i denne bygningsmassen (målt i 
energibruk per m²). Figur 7.9 viser energibruk per 
m2 eid areal. Energibruken har økt fra 2015 til 2017, 
men gått noe ned igjen fra 2017 til 2018. Østfold 
fylkeskommune er den som har økt energibruken per 
eid areal mest i perioden 2015–2018. 

163   Tall for energiintensitet er ikke sammenlignbare med de som rapporteres til 
FN, eller på nasjonalt nivå siden det legges en annen indikator til grunn i de 
regionale beregningene

Figur 7.8 Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)
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Figur 7.9 Energibruk per m2 i fylkeskommunale bygg 2015–2018
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Mål 13 Stoppe 
klimaendringene
Bærekraftsmål 13 handler om umiddelbar handling for å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene av disse. Klimaendringene 
har en direkte påvirkning på verdens mulighet til å oppnå de 17 
målene for en bærekraftig utvikling. Jo raskere og mer den globale 
temperaturøkningen øker, jo vanskeligere blir det å oppnå de øvrige 
målene i bærekraftagendaen.164 Både reduksjon av klimagassutslipp –  
og klimatilpasning er avgjørende tiltak for at bærekraftsmål 13 skal nås. 

164 IPCC, 2018: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf 
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4 283 850 
tonn 

Totalt for Viken 3,8 
tonn 

per innbygger

Direkte utslipp i Viken 2017
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Nedgang i klimagassutslipp 
i Viken 2009-2017; 9,5 %
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redusert med 3200 hektar 

fra 2010 til 2015
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Klimatilpasning innebærer at vi tilpasser og styrker 
samfunnet på en måte som gjør oss hardføre nok til 
å tåle konsekvensene av klimaendringene. Samtidig 
er reduksjon av klimagassutslippene avgjørende. 
Jo tidligere vi foretar en betydelig reduksjon av 
klimagassutslippene, jo mindre ødeleggende blir 
konsekvensene av klimaendringene for mennesker 
og miljø. 

Status for mål 13 globalt
I dag har den globale gjennomsnittstemperaturen 
allerede steget med omtrent 1°C, og grensen for 
1,5 graders oppvarming kan være nådd om bare 20 
til 40 år.165 De globale utslippene har steget med 
nesten 50 prosent siden 1990, og utslippene vokste 
hurtigere mellom 2000 og 2010 enn i hvert av de 
tre foregående tiårene. 

Klimaendringene skjer raskt, og effektene merkes 
over hele verden. Verdenshavene blir varmere, 
mengde med snø og is har blitt redusert, havnivået 
stiger, og vi ser mer ekstremvær og nedbør. Den 
arktiske iskappen har krympet med 1,07 millioner 
kvadratkilometer hvert tiår etter 1979. Endringene 
har negative konsekvenser for både samfunn, 
mennesker og naturmangfoldet. Mellom 1998 
og 2017 forårsaket klimarelaterte naturhendelser 
direkte økonomiske tap på nær 3 000 milliarder 
dollar. I samme tidsperiode er det estimert at 
klimarelaterte og geofysiske naturkatastrofer tok 
1,3 millioner liv.166 167 

I Parisavtalen ble verdens land enig om å begrense 
temperaturstigningen mellom før- industriell tid 
og 2100 til godt under 2 grader, og tilstrebe 
en begrensning til 1,5 grader.168 For å begrense 
oppvarmingen til 1,5 grader må de globale 
utslippene reduseres med 40–50 prosent innen 

165 IPCC, 2018: https://www.ipcc.ch/sr15/ 

166 FN (2019) The Sustainable Development Goals Report 2019 

167 https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/  
(september 2019)

168 UNFCCC (2015) Paris Agreement, United Nations. Hentet fra:  
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 

2030. Videre må utslippene ned til netto null i 
år 2050. Dette innebærer raske, omfattende og 
utstrakte omstillinger i måten vi lever og organiserer 
våre samfunn de neste 10–20 årene. 169 170 Dette 
gjelder også Viken-samfunnet. 

FNs klimapanel (IPPC) har modellert en rekke 
ulike scenarioer for å vise hva som kan gjøres 
og som er mulig for å redusere den globale 
temperaturstigningen til 1,5 °C eller 2 °C.171 For å 
få en enkel visuell fremstilling av hvor raskt og mye 
utslippene må reduseres, har CICERO senter for 
klimaforskning sammenstilt de ulike scenarioene  
i tre ulike baner gjengitt i figur 13.1. 172

Figur 13.1 Utslipp av klimagasser globalt,  
utslippsbane 2 grader, 1,5 grader og referansebane
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169 FN (2019) The Sustainable Development Goals Report 2019, 

170 Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/
oktober-2018/fns-klimapanel-klimagassutslippene-ma-reduseres-med-
om-lag-45-prosent-innen-2030/ ( september 2019)

171 IPCC, 2018: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/
SR15_SPM_version_report_LR.pdf

172 Aamaas, B (2019) Parisavtalens konsekvensar for klimagassutslepp i nye 
Viken fylke. CICERO Senter for klimaforskning
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I figuren estimerer «utslippsbane referanse» hvor 
mye de globale utslippene vil øke dersom vi forsetter 
samme utvikling som i dag. Videre viser de to andre 
banene173 utslippsreduksjon for at den globale 
oppvarmingen skal stoppe på 1,5 eller 2 grader. 
Figuren viser ikke hva som kommer til å skje, eller 
hvilke tiltak vi må sette i verk – men er en god 
illustrasjon av hvor raske, omfattende og utstrakte 
samfunnsomstillinger som må til de neste 10–20 
årene.

Status for mål 13 nasjonalt
Norges viktigste nasjonale føring for oppnåelse av 
mål 13 er at vi har signert og ratifisert Parisavtalen. 
Norge har også lovfestet utslippsmål gjennom 
klimaloven som trådte i kraft i 2018. Loven skal 
bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn 
ved at «klimagassutslippene i 2050 reduseres i 
størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået  
i referanseåret 1990»174. 

I Norge ser vi konsekvenser av klimaendringene 
allerede i dag. I havet blir vannet surere, og 
temperaturøkningen har konsekvenser for fisk og liv 
i vannet.175 Ulike arter forflytter seg, og trekkfuglene 
kommer tidligere tilbake om våren. Vi kan vente 
mer nedbør, flere regnflommer og mer skred – både 
jordskred og snøskred.176

Klimabestemte produksjonsbetingelsene for jordbruk, 
skogbruk, fiskeri og oppdrett vil på sikt trolig utvikle 
seg negativt. Omfanget av naturskader vil øke 
vesentlig om ikke tilpasningstiltak blir iverksatt. 
Norge har en åpen økonomi, med stor grad av 
eksport og import av varer og innsatsfaktorer 
til nasjonal produksjon (ikke minst jordbruk og 
fiskeoppdrett). Dette gjør at Norge også vil bli 
påvirket av klimaendringer i andre land.177 

173 Det mulige utfallsrommet vises med skravering rundt medianverdien som 
tar 50 % av utslippsbanene. Det betyr at halvparten av utslippsbanene gir 
utslipp utenfor spennet.

174 Lov om klimamål § 4 andre ledd

175 I. Hanssen-Bauer, E.J. Førland, I. Haddeland, H. Hisdal, S. Mayer, A. Nesje, 
J.E.Ø. Nilsen, S. Sandven, A.B. Sandø, A. Sorteberg og B. Ådlandsvik (Red.). 
(2015) Klima i Norge 2100. Miljødirektoratet, Rapport nr. 2/2015. 

176 https://www.miljostatus.no/tema/klima/klimainorge/ (26.05.19)

177 Aall, C (Red.)(2018) Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene i Norge Cicero og Vestlandsforskning for Miljødirektoratet, 
rapport 2018:14. 

Status for mål 13 regionalt
Man kan dele klimagassutslipp inn i direkte og 
indirekte utslipp. I statistikkgrunnlaget som er 
tatt inn i dette kapittelet beskrives kun direkte 
klimagassutslipp. Direkte klimagassutslipp er 
begrenset til utslipp som skjer innenfor et bestemt 
geografisk område som en by, kommune, eller 
fylke. Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon 
og transport av varer og tjenester utenfor 
det geografiske området hvor varen eller 
tjenesten forbrukes. Summen av de direkte og 
indirekte klimagassutslippene refereres ofte til 
som klimafotavtrykk.178 For å nå målet om et 
lavutslippssamfunn må klimafotavtrykket per 
innbygger reduseres til 1,5 tonn CO2-ekvivalenter.

Ved omstilling til et lavutslippssamfunn er det viktig å 
redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp. 
Ved å være bevisst at både direkte og indirekte 
utslipp reduseres samtidig unngår vi også tiltak som 
fører til at utslippene våre blir «eksportert» til steder 
utenfor egne fylkes- og landegrenser. Generelt sett 
kan man regne at det indirekte utslippet er flere 
ganger høyere enn det direkte klimagassutslippet, og 
det utgjør en betydelig del av klimagassutslippene 
fra en virksomhet eller innbygger. 

178 Akershus fylkeskommune (2018) Regional plan for klima og energi i 
Akershus 2018-2015 . 
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Direkte klimagassutslipp
I 2017 er de direkte utslippene i Viken beregnet til 
4,28 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Dette er en 
nedgang på 449 000 tonn, eller 9,5 prosent, siden 
2009. Etter 2011 har utslippene gått ned hvert 
år. Selv om utslippene har gått nedover, er denne 
nedgangen liten sammenlignet med nedgangen som 
er nødvendig i tiden som kommer for å være i tråd 
med Parisavtalen.179

Direkte utslipp fordelt på befolkningstall sank fra 
4,4 til 3,8 tonn per innbygger i perioden, noe 
som tilsvarer en nedgang på 14,5 prosent. Denne 
nedgangen er større enn nedgangen for totale 
utslipp, ettersom befolkningen i Viken økte med  
11,5 prosent (127 000 personer) i samme periode. 

179 Aamaas, B (2019) Parisavtalens konsekvensar for klimagassutslepp i nye 
Viken fylke. CICERO Senter for klimaforskning

Nivået på, og utviklingen i, klimagassutslipp kan 
knyttes til en rekke faktorer som næringsfordeling 
(fordi ulike næringer har ulikt nivå på utslippene), 
utvikling i infrastruktur, teknologi, menneskelig 
adferd og livsstil, lovreguleringer (som forbud mot 
fyringsolje) og befolkningsendringer.

Figur 13.2 Totale klimagassutslipp og utslipp per innbygger (tonn CO2-ekvivalenter) i Viken 2009–2017
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Sektorfordelte utslipp i Viken 2017
Transportsektoren utgjør den desidert største kilden 
til klimagassutslipp i Viken, og da særlig veitrafikken, 
som alene sto for 42,6 prosent av utslippene, se 
figur 13.3. Personbiler sto for over halvparten 
av disse utslippene (55 prosent). Samtidig bidrar 
utvikling innen blant annet motorteknologi og 
elektrifisering – særlig blant personbiler – til en rask 
reduksjon av klimagassutslipp fra dette segmentet 
(se mer om elbiler under bærekraftsmål 7). Fra 
2009 til 2017 gikk utslippene fra veitrafikk ned 

med 461 000 tonn CO2 -ekvivalenter, se figur 
13.4. Dette tilsvarer 93 prosent av den samlede 
nedgangen i utslipp fra Viken i perioden.

Det var også en nedgang i klimagassutslipp fra 
industri, olje og gass i fra 2009 til 2017, mens 
utslipp fra annen mobil forbrenning økte. Økningen 
i annen mobil forbrenning kan i stor grad knyttes til 
salg av avgiftsfri diesel til bruk i anleggsmaskiner, 
skogsmaskiner, landbruksmaskiner og til forsvaret. 
For de andre sektorene var det kun mindre endringer. 

Figur 13.3 Klimagassutslipp etter sektor i Viken (CO2-ekvivalenter), 2017
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Figur 13.4 Endring i klimagassutslipp i Viken 2009–2017, per sektor
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Delregionale utslipp i Viken
Det er store regionale forskjeller i klimagassutslipp 
i Viken, og Nedre Glomma og Øvre Romerike/
Lunner står for de største utslippene. Når det gjelder 
utslipp per innbygger er utslippene klart størst i 
Hallingdalsregionen, fulgt av Øvre Romerike/Lunner.

Årsakene bak regional variasjon ligger blant annet i 
næringsstruktur, lokalisering av infrastruktur (som 
veier og luftfart), pendlingsmønstre (som skaper 
transportbehov) og folkemengde. 

Figur 13.6 viser sektorfordelte utslipp i delregionene. 
For alle delregioner er veitrafikk en viktig årsak til 
klimagassutslipp, men utslippenes andel av totale 
utslipp varierer fra 21,9 prosent i Nedre Glomma til 
79,6 prosent i Asker og Bærum.

De relativt store utslippene i Nedre Glomma (se figur 
13.5) kan knyttes til en høy andel industribedrifter180 
(industri, olje og gass) samt avfallsforbrenning 
i Fredrikstad og Sarpsborg (energiforsyning). 
Utslippene på Øvre Romerike/Lunner påvirkes av 
at den nasjonale hovedflyplassen er lokalisert der 

180 10,5 prosent av arbeidsplassene i Nedre Glomma finnes i industrinæringer). 
Gjennomsnittet for Viken uten Nedre Glomma er 7,2 prosent. (SSB tabell 
07984)

Figur 13.5 Totale klimagassutslipp og klimagassutslipp per innbygger, delregioner i Viken 2017
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(luftfart), mens høye utslipp i Drammen/Svelvik 
delvis kan forklares med bedrifter som driver med 
salg av avgiftsfri diesel (annen mobil forbrenning). 
Lokalisering av slike salgssteder kan gi store utslag 
i regionalfordelte tall. De høye utslippene på Nedre 
Romerike er i stor grad knyttet til veitrafikk (58,0 
prosent av totale utslipp i delregionen kommer fra 
veitrafikk).

De høye utslippene per innbygger i Hallingdals-
regionen (se figur 13.5) skyldes i hovedsak et 
avfallsforbrenningsanlegg i Ål, salg av avgiftsfri diesel 
(annen mobil forbrenning) og en stor jordbrukssektor 
i kombinasjon med relativt lavt folketall. I tillegg er 
Hallingdal en populær hytte- og turistdestinasjon, 
noe som medfører at antall mennesker som 
oppholder seg der er langt høyere enn det registrerte 
folketallet tilsier.

Figur 13.6 Sektorfordelte klimagassutslipp, delregioner i Viken, 2017
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Kart 13.1 Klimagassutslipp (tonn CO2 -ekvivalenter), kommuner, 2017

mer enn 91 575

68 924 - 91 575

46 272 - 68 923

23 620 - 46 271

968 - 23 619

Tonn CO2-ekvivalenter

Klimagassutslipp
2017
Viken og Oslo

Norge: ---
Oslo: 1 062 543 tonn CO2-ekvivalenter

Kilde: Miljødirektoratet

Kommunefordelte klimagassutslipp i Viken
Kart 13.1 viser totale utslipp per kommune i 2017. 
De høyeste utslippene finner vi hovedsakelig i 
sentrale og folkerike kommuner. 

Kart 13.2 viser at det, med noen viktige unntak, 
er i de mest sentrale og folkerike kommunene at 
endringen i totale utslipp fra 2009 til 2017 har vært 
størst (målt i prosent). Sterkest nedgang finner vi i 
Hurum (-64,4 prosent), Nesodden (-28,5 prosent), 
Asker (-28,3 prosent) og Sarpsborg (27,4 prosent). 
Nedgangen i Hurum kan i stor grad tilskrives 
nedlegging av industriarbeidsplasser181, mens 

181 Södra Cell Tofte ble lagt ned i 2013.

årsakene er mer sammensatt i Nesodden, Asker og 
Sarpsborg.

11 kommuner har hatt en økning i klimagass-
utslippene i perioden 2009 til 2017. Størst økning 
finner vi på Øvre Eiker hvor utslippene økte med 
hele 179,3 prosent, noe som i hovedsak skyldes 
etablering av salgssted for avgiftsfri diesel (annen 
mobil forbrenning). Andre kommuner med høy vekst 
i klimagassutslippene var Spydeberg (98,2 prosent) 
og Aremark (31,2 prosent). Økningen i Spydeberg 
har samme årsak som i Øvre Eiker, mens det i 
Aremark er økte utslipp fra jordbruket som ligger 
bak.
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Utslipp som følge av arealbruksendringer
Ifølge FN må klimahensyn settes i sammenheng med 
arealplanlegging for å øke naturlige karbonlagre og 
redusere sårbarhet for natur og samfunn.182 

De ulike arealkategoriene som dyrket mark, 
beitemark og skog har alle ulik kapasitet til å binde 
CO2. De største og viktigste naturlige karbonlagrene 
er hav, myr og skog. Endringer i disse arealtypene 

182 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/august-2019/
lansering-av-spesialrapport-om-land/ 

kan både føre til utslipp, og redusere arealets 
evne til å ta opp karbon i årene som kommer. 
Miljødirektoratet antar at det vil ta 20 år før 
karbonlageret i jorda har stabilisert seg etter en 
arealbruksendring, og selv om antall hektar med 
arealbruksendringer er lavt kan endringene medføre 
betydelige klimagassutslipp.

Kart 13.2 Prosentvis endring i totale klimagassutslipp 2009–2017, kommuner

lik eller mer enn 0

-9,5 - -0,1

-19,0 - -9,6

-28,5 - -19,1

mer enn -28,5

Prosent

Endring i totale
utslipp
2009-2017
Viken og Oslo

Norge: ---
Oslo: -22,3%

Kilde: Miljødirektoratet
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Figur 13.7 viser arealendringer i Viken fra 2010 
til 2015. Innenfor en gitt arealkategori kan det 
komme til eller bli mindre areal. Det kom til 1 900 
hektar ny skog i Viken i denne perioden, mens det 
forsvant over 5 100 hektar. Dette gir en netto 
nedgang på 3200 hektar skog i perioden. Det var 
også en nedgang i annen utmark og myr. Den største 
økningen kom i utbygd areal. For flere detaljer om 
arealbruksendringer, se bærekraftsmål 15. 

Figur 13.7 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015,  
etter arealtype (hektar)
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Når arealtyper som binder mye karbon gjøres om 
til andre arealtyper vil klimagassutslippene øke. På 
samme måte vil konvertering av arealtyper med 
store utslipp til arealtyper som binder karbon gi 
nedgang i klimagassutslippene. Arealtypene som gikk 
ned i Viken fra 2010 til 2015 har større evne til å 
holde karbon enn arealtypene som hadde en økning 
og figur 13.8 viser at det særlig er avskoging som 
ga klimagasseffekter blant arealbruksendringene. 
Avskogingen i perioden økte klimagassutslippene 
med 37 000 tonn CO2 –ekvivalenter, mens skogen 
som kom til reduserte utslippene med 5 200 tonn 
CO2 -ekvivalenter. 

Figur 13.8 Endringer i klimagassutslipp på grunn av 
arealbruksendringer i Viken, (tonn CO2 -ekvivalenter) 
2010–2015)
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Klimatilpasning i Viken, naturfare og 
naturskadehendelser
Klimaendringene som forventes på nasjonalt nivå 
vil også merkes i Viken. Klimaendringene vil føre 
til behov for tilpasning til kraftig nedbør, økte 
problemer med overvann, havnivåstigning og 
stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelser, 
og jord og flomskred. Økt flom og erosjon kan også 
føre til kvikkleireskred. 183 Disse endringene kan bidra 
til at områder som tidligere har vært ansett som 
tilstrekkelig sikre for bebyggelse, ikke lenger innfrir 
kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven og i 
byggteknisk forskrift.184

Bebyggelse som er utsatt for naturfare
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har gjennomført en kartlegging av i hvilken 
grad kommunene har bebyggelse plassert på en 
måte som gjør at den ikke tilfredsstiller kravene til 
sikkerhet mot naturfare (flom, stormflo og skred). 

183 https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservice
senteret%2Fklimaprofiler 
(26.05.2019)

184 Byggeteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Kapittel 7, Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. (Forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR-2017-06-
19-840). 
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Svarresultatene fra kommunene i Viken viser at 29 
prosent av kommunene ikke er sikre på om de har 
bebyggelse slik plassert. 185 Vi ser også at 40 prosent 
av kommunene i Viken svarer at de har bebyggelse i 
områder som ikke tilfredsstiller kravene. 

Figur 13.9 Har kommunen eksisterende bebyggelse som 
ligger slikt plassert at de ikke tilfredsstiller kravene om 
sikkerhet mot naturfare?

Har kommunen eksisterende bebyggelse som 
ligger slikt plassert at de ikke tilfredsstiller 

kravene om sikkerhet mot naturfare?

Nei; 
31 %

Ikke sikker; 
29 %

Ja; 
40 %

Kilde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Kommuneundersøkelsen 2019186

185 Nasjonalt sier 35 prosent av kommunene at de ikke vet om eksisterende 
bebyggelse ligger slik til at de ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot 
naturfare.

186 https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/kommuneundersokelsen/ 

Innrapporterte naturskadehendelser 
Naturskade i lovens forstand er skade på ting 
som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, 
jordskjelv eller vulkanutbrudd.187 Som følge av 
klimaendringene kan vi forvente en økning i 
naturskadehendelser i regionen. 

Figur 13.10 viser innrapporterte skader til 
forsikrings  bransjen etter store naturskadehendelser 
(flom, stormflo, storm og skred) fra 1980 til 2018. 
De mest omfattende naturskadene i perioden 
mellom 2008 og 2018 var knyttet til to store flom-
episoder i Drammensvassdraget i 2012 og 2015. 
Fordelt på type skade, ser vi at flomskader dominerer 
statistikken i Buskerud, mens naturskadene i Østfold 
og Akershus fordeler seg noe mer likt mellom 
stormskader og flomskader.

187 https://www.naturskade.no/naturskader-og-erstatning/

Figur 13.10 Antall skader ved store naturskadehendelser i Buskerud, Akershus og Østfold 1980–2018
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Mål 14 Liv under vann
Mål 14 handler om å bevare og bærekraftig bruke av hav og marine 
ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
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53 prosent av strandsonearealet i Vikene er bebygd. 

Viken sine kystområder 
får tilførsel av vann fra 

15 forskjellige 
vassdragsområder

Avrenning fra landbruk er den 
største menneskeskapte kilden 

til tilførsler av nitrogen og 
fosfor i Viken sine kystområder.

Områdene rundt Oslo�orden 
har særlig stort naturmangfold.

En høy andel av blåskjellene 
som ble undersøkt langs 
norskekysten inneholdt 
mikroplast.
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Både årsaken og løsningen til utfordringene i hav- 
og kystområdene kan kobles til byer, regioner og 
kommuner. Globalt kommer nesten 80 prosent av 
forurensningen i havet fra landbaserte aktiviteter i 
kyst- og innlandsområder. Håndtering av avfall og 
avløp i og fra urbane områder er avgjørende for å 
redusere kystforurensningen.188 Fremtidig aktivitet 
og utvikling i Viken kan derfor være en del av 
løsningen på utfordringene vi ser i havet i dag. 

Status for mål 14 globalt 
Livet på jorden er avhengig av havene. Kyst – og 
havregionene utgjør planetens største økosystem, og 
dekker mer enn to tredjedeler av jordens overflate. 
Havene produserer halvparten av oksygenet vi 
puster inn, og ressursforekomstene i kyst- og 
havområder sørger for livsgrunnlaget til milliarder av 
verdens befolkning. 

Havene absorberer både varme og CO2 fra 
atmosfæren. Dette gjør at havene fungerer som 
en «buffer», som gjør at klimaendringene ikke går 
så raskt som de ellers ville ha gjort. Når havene 
tar opp CO2, bidrar det til at vannet i havet blir 
surere enn det ellers ville ha vært. Havforsuringen 
reduserer kapasiteten til å absorbere CO2, og 
havenes bufferfunksjon mot klimaendringer blir 
derfor svakere over tid. Havforsuringen skader 
også livet under vann, og økt nedbør, økt avrenning 
med elver og økt issmelting, vil i tillegg kunne 
forsterke sårbarheten og ytterligere redusere havets 
motstandskraft mot forsuring.189 Det eneste kjente 
tiltaket mot havforsuring er å redusere det globale 
nivået av CO2 i atmosfæren. 190

188 UCLG (2015) The Sustainable Development Goals, what local governments 
need to know United Cities and Local Governments. 

189 Miljødirektoratet (sist oppdatert 20.06.2019) Havforsuring i Nordsjøen og 
Skagerrak. 

190 Miljødirektoratet (sist oppdatert 25.06.2019) Forsuring av havet. 

Både forsøpling, overfiske, forurensning og forsuring 
er utfordringer for tilstanden i havene våre. I dag 
iverksettes det ulike tiltak for å bøte på den negative 
utviklingen. Både etablering av verneområder og 
tiltak mot ulovlig fiskevirksomhet sørger for å 
styrke det biologiske mangfoldet og tilstanden til 
livet under vann. I tillegg er det viktig å forhindre 
forsøpling, forurensning og utslipp av CO2 for å 
bevare verdenshavene og livet under vann i årene 
som kommer.

Status for mål 14 nasjonalt191

Den norske kystlinjen er 103 000 kilometer lang 
– dette tilsvarer litt over to og en halv gang rundt 
ekvator. Kystområdene er både de mest produktive 
og de mest intensivt utnyttede marine arealene. 

Gjennom EUs vanndirektiv har vi fått felles 
europeiske definisjoner av hva som er god 
økologisk og kjemisk miljøtilstand. Over 60 prosent 
av kystvannet i Norge har god eller svært god 
økologisk tilstand i henhold til disse definisjonene. 
I tillegg til vanndirektivet, omfattes havområdene 
i Norge helhetlige forvaltningsplaner. Hensikten 
med forvaltningsplanene er å sikre en bærekraftig 
ressursutnyttelse som bevarer produktiviteten og 
det biologiske mangfoldet i marine økosystemer. 
Forvaltningsplanene skal oppdateres i 2020. 

Selv om tilstanden som regel er god i kystvannet, 
er enkelte områder sterkt påvirket av menneskelig 
aktivitet. Overgjødsling er en viktig årsak til denne 
utviklingen (Skagerrakkysten og i enkelte fjorder på 
Sør-Vestlandet). Flere av naturtypene langs kysten 
er også truet. Et eksempel er enkelte typer av 
tareskog, som er viktige oppvekst- og leveområder 
for mange arter. Både vern – og arealplanlegging kan 
være tiltak som bøter på denne utviklingen. Selv om 
enkelte naturtyper kartlegges og overvåkes, mangler 
vi fremdeles kunnskap om hvordan det står til med 
mange av naturtypene langs kysten. 

191 Store deler av den nasjonale statusbeskrivelsen er hentet fra 
Miljødirektoratet sine hjemmesider (oppdatert 22-25 juni 2019) – 
temaområder kyst/kystvann og avfall.
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Norske havområder er spesielt utsatt for 
havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken er 
blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn 
varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver 
og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere 
forsuringen. Overvåking av pH og oppløst CO2 i 
norske havområder viser at innholdet av CO2 øker.

Marin forsøpling er også et problem langs 
norskekysten. Plast og andre lite nedbrytbare 
materialer kan skade dyr og mennesker og bli 
værende i miljøet i hundrevis av år. Det er anslått 
at kun en prosent av det marine plastavfallet flyter 
på havoverflaten, fem prosent ligger i strandsonen 
og at hele 94 prosent synker og blir liggende på 
havbunnen. Selv om vi har begrenset kunnskap om 
nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske 
havområder, hersker det ingen tvil om at marin 
forsøpling er et omfattende miljøproblem også i 
Norge. 

Plast brytes ned til stadig mindre partikler. Dette 
fører til opphopning av mikroplast, noe som skader 
marint liv direkte. I en studie foretatt av International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) i 2017, 
vises det til at mikroplast kan utgjøre så mye som 30 
prosent av plastopphopningen i havet.192 De største 
kildene til mikroplast fra land, er slitasje av bildekk, 
gummigranulat på kunstgressbaner, maling, tekstiler 
og kosmetikk. 

192 Boucher, J. & Friot, D. (2017) Primary Microplastics in the Oceans: a Global 
Evaluation of Sources. IUN, Gland, Switzerland. 

Status for mål 14 regionalt 
Viken sin kystsone strekker seg fra Drammen/Svelvik 
kommune i vest, indre Oslofjord i nord, til Hvaler 
og svenskegrensa i sør. Dette området inneholder 
også de mest artsrike landarealene i Norge, har 
høyest tetthet av truede arter, og har et meget rikt 
naturmangfold.193 Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) har på oppdrag fra miljødirektoratet 
identifisert områder med særlig stort naturmangfold, 
såkalte «hotspots». Av arbeidet fremkommer det at 
både hotspots for særlig stort naturmangfold, og 
potensiale for å finne truede karplanter er størst i 
pressområdene rundt Oslofjorden. Av landets fylker 
har Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud og 
Trøndelag størst hotspot-areal i Norge.194 195 

Et eksempel på en truet art i kystområdene er 
sukkertare. Sukkertaren danner store undersjøiske 
skoger og er et svært viktig økosystem, blant 
annet som oppvekstområde for kysttorsk, annen 
fisk og arter.  Både sjøtemperatur og tilførsler av 
næringsstoffer og partikler påvirker sukkertaren. 
Blir vannet varmt (mer enn 23 °C) og forurenset 
kan sukkertaren bli borte. Mer nedbør i innlandet 
fører til økte utslipp av næringsstoffer og partikler i 
kystområdene. Dette påvirker sukkertaren negativt. 
Overvåkingsprogrammet ØKOKYST har vist noe 
forbedring for sukkertareskog i Skagerrak siden 
2005, men fortsatt varierer tilstanden mye og er 
dårlig mange steder.196  

193 Det er påbegynt arbeid med å lage en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen 
har som mål å oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, 
fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. 

194 Olsen, S.L., Hedger, R.D., Nowell, M., Hendrichsen, D. & Evju, M. 2018. 
Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. 
NINA Rapport 1572. 

195 Norsk institutt for naturforskning (22.03.2019) Her er våre «hospots» 
for naturmangfold. Tilgjengelig fra: https://www.nina.no/Aktuelt/
Nyhetsartikkel/ArticleId/4714/Her-er-v-229-re-171-hotspots-187-for-
naturmangfold 

196 Miljødirektoratet, miljødata og geoinformasjon, OSLOFJORDEN – matfat, 
rekreasjonsområde, trafikkåre og rikt naturområde Geodata AS & 
Miljødirektoratet 
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Tabell 14.1 Potensielt tilgjengelig strandsoneareal og hellingsgrader, Viken, 2019

Alle 
hellingsgrader

Liten helling 
(<3)

Noe helling 
(3-10)

Stor helling 
(10-25)

Veldig stor 
helling 
(>25)

Sum alt strandsone-areal, dekar 86542 18010 32047 29647 6839

Sum potensielt tilgjengelig 
strandsoneareal, dekar

32473 7301 10983 10626 3567

Andel potensielt tilgjengelig av alt 
strandsone-areal

37,52 8,44 12,69 12,28 4,12

Andel av potensielt tilgjengelig 
strandsoneareal

100,00 22,48 33,82 32,72 10,98

Kilde: SSB tabell 08917

Et annet eksempel på en art som er truet i Viken sine 
kystområder er kysttorsken. Bestanden har lenge 
vært under press, og spesielt fritidsfiske har utgjort 
en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- 
og kysttorsken. Den 15. juni 2019 ble det iverksatt 
forbud mot å fiske torsk hele året i Oslofjorden.197 

Arealbruk i strandsonen
Kystområdene rundt Oslofjorden er kalkrike med et 
stort biologisk mangfold, samtidig som de er tett 
befolket og utbygd. Dette fører til arealkonflikter 
mellom naturverdier samt allmennhetens interesser 
for tilgang til strandsonen på den ene siden, og 
grunneieres interesse for utbygging og bruk av 
strandsonen. Når areal i strandsonen bygges ned 
medfører det også et tap av vegetasjon og habitater 
for ulike planter og dyr. Siden dyre og plantelivet 
både i kystområdene og i sjø i Oslofjord-området er 
truet av bebyggelse og menneskelig aktivitet, vil det 
være viktig å følge med på arealbruken i strandsonen. 

197 Fiskeridirektoratet (2019) Vern av kysttorsk i sør, lastet fra: https://www.
fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer

Over halvparten (53 prosent) av strandsonen 
i 100-metersbeltet i Viken er i dag bebygd. I 
Akershuskommunene Vestby, Frogn, Nesodden og 
Asker er over 70 prosent av strandsonen bebygd. 
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal er i SSBs 
definisjon areal som ikke er: Bygningsnært (ikke 
nærmere enn 50 meter fra nærmeste bygg), dyrket 
mark, vei- eller jernbaneareal. Av alt strandsoneareal 
i Viken er kun 37,5 prosent potensielt tilgjengelig, 
minst i Vestby og Asker (begge kun 21 prosent).

Det potensielt tilgjengelige strandsonearealet i 
Viken har i perioden mellom 2000 og 2019 blitt 
redusert med 2 265 dekar eller 6,5 prosent, grunnet 
flere bygg i strandsonen. I henholdsvis kommunene 
Vestby, Ås, Bærum, Asker og Lier har det potensielt 
tilgjengelige strandsonearealet blitt redusert med 21 
til 15 prosent, men i dekar mest i Fredrikstad, Hvaler 
og Bærum. 

132

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer


Flest nye bygg i strandsonen har det kommet i 
henholdsvis Fredrikstad, Asker, Bærum og Hvaler, 
men størst endring har det blitt i Lier med en økning 
på 36,6 prosent flere bygg i strandsonen i 2019 enn 
i år 2000. Samlet for hele Viken ble det bygd 4 285 
nye bygg i strandsonen i perioden 2000–2019, dvs 
en økning i bygningsmassen på 14,3 prosent.198

Andelen ubebygd strandsone (areal i 100-metes 
beltet med mer enn 50 meter til nærmeste bygg) er 
vesentlig lavere i kommuner rundt Oslofjorden enn i 
andre kommuner med stor arealpress. Uavhengig av 
arealpress har imidlertid andelen ubebygd strandsone 
for alle kommuner blitt redusert.

Det er ikke bare bebyggelse og fysiske endringer i 
landskapet som påvirker det biologiske mangfoldet. 
Terrengets hellingsgrad betyr også noe for hva 
som klarer å vokse og trives i strandsonen. I de 19 
kommunene i Viken som har strandsoneareal er det 
kun 56 prosent av det potensielt tilgjengelige arealet 
som har liten til noen helling, og som dermed kan 
være en ideell biotop for blant annet kalkfuru og en 
ellers rik flora.

198 SSB, statistikkbanktabell 06505.

Nasjonalparker i Oslofjorden
Blant bærekraftsmålene er det et eget delmål som sier 
at man skal sørge for at mist ti prosent av kyst- og 
havområdene er vernet innen år 2020. I Ytre Oslofjord 
finner du både Ytre Hvaler Nasjonalpark (Østfold), og 
Færder nasjonalpark (Vestfold). Ytre Hvaler nasjonal-
park er Norges og Europas første marine nasjonalpark, 
og ligger i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold. 
Her finnes et stort mangfold av marine naturtyper 
som bløtbunn, ålegress, rike tareskoger og verdens 
største innenskjærs kaldt vannskorallrev. Dette er også 
et viktig kaste- og beiteområde for sel (steinkobbe). 
Her finnes et rikt fugleliv og viktige trekk- og over-
vintringsområder for vannfugl, spesielt overvintrende 
dykkender. Ivaretakelse av miljøtilstanden i Viken sitt 
kystvann vil være med på å opprettholde den rike 
faunaen i disse parkene. 

Figur 14.1 Andel ubebygd areal i strandsonen langs Oslofjorden, 2000–2019
Ubebygd strandsone langs Oslo�orden og øvrige
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Kilde: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/i-indre-oslofjord-er-30-prosent-av-strandsonen-tilgjengelig
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Økologisk tilstand
I følge vannforskriften skal alle vannforekomster 
klassifiseres til en økologisk tilstand, basert på 
biologiske, hydromorfologiske og kjemiske og fysisk-
kjemiske kvalitetselement. Klassifiseringssystemet 
omfatter fem tilstandsklasser: svært god, god, 
moderat, dårlig og svært dårlig tilstand. Svært god 
tilstand tilsvarer naturlig tilstand med ingen eller 
minimale menneskelige påvirkninger.199 I figur 14.2 
har vi gjengitt vannportalens eksempel på hva de 
ulike tilstandsklassene kan bety i kystvann. 

199 http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/klassifisering/ 

Økologisk tilstand i Viken sine elver  
og innsjøer
I kart 14.1 ser vi hvordan Viken sine elver og 
innsjøer er registrert i forskjellige tilstandsklasser: 
Svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig 
økologisk tilstand.200 Vi har farget forekomstene i 
to farger, med et skille mellom de som enten har 
god eller svært god tilstand (lys- og mørk grønn), 
og de som har moderat, dårlig og svært dårlig 
tilstand (gul, oransje og rød). Fargeleggingen gir 
en enkel geografisk illustrasjon av hvordan ulike 
tilstandsklasser «hoper seg opp» geografisk i 
regionen. 

200 Kun naturlige forekomster. Modifiserte er utelatt fra denne fremstillingen. 

Figur 14.2 Hva betyr økologisk tilstand?

Kilde: Vannportalen.no
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Av kartet ser vi at det blir flere vannforekomster 
med moderat til svært dårlig tilstand der vannet 
beveger seg i områder under marin grense201 og 
i nærheten av tettbebygde strøk. I øst bemerker 
Glommavassdraget seg spesielt. Vi ser også at det er 
flere vannforekomster med moderat til svært dårlig 
tilstand når vannet nærmer seg fjordområdene. Det 

201 Vassdrag under marin grense er naturlig leirrike med høyt fossforinnhold, og 
kan dermed påvirke vannkvaliteten

generelle bildet er at kompleksiteten i påvirkninger 
øker jo lenger nedover i vassdragene vi kommer, 
og det er derfor ikke overraskende at andelen 
vannforekomster med dårligere tilstandsklasser er 
høyere for vannforekomstene nær kysten enn i elver 
og innsjøer lenger inn i landet.202

202 Østfold fylkeskommune (2019), Høringsdokument 2 – 2019, 
Hovedutfordringer i vannregion Glomma 2022-2027 

Kart 14.1 Registrerte økologiske tilstandsklasser i ferskvann, Viken

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Kilde: vann-nett.no
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Kart 14.2 Registrerte økologiske tilstandsklasser i kystvann, Viken

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Økologisk tilstand i Viken sine kystområder 
I kartet 14.2 ser vi registrert tilstandsklasse for 
vannforekomster i Viken sine kystområder.203 
Tilstandsklassene er fargelagt på samme måte 
som kartet over elver og innsjøer. Vi ser at indre 
fjordområder peker seg ut som områder med 
dårligere tilstandsklasser (Indre Oslofjord med 
Bunnefjorden og Drammensfjorden). Vi ser også at 
områdene ved Fredrikstad/ Ytre Hvaler nasjonalpark 
peker seg ut med dårligere tilstandsklasser. 

I kystområdene i Oslofjorden er hovedutfordringene 
tilførsler av næringssalter, partikler og miljøgifter 
gjennom avrenning fra jordbruk, lekkasjer av 
avløpsvann, utslipp fra industri og avrenning fra 
tette flater. I tillegg er fysiske tiltak og oppvirvling 
av sedimenter fra skipstrafikk og havneanlegg en 
utfordring i enkelte kystvannforekomster. Ytre 
Oslofjord er også påvirket av langtransporterte 
forurensninger som følger kyststrømmene fra 
Tyskebukta og Skagerrak.204 

Gjennom vannforskriften er det fastslått at alt 
grunnvann og overflatevann inkludert norsk 
kystvann skal ha god tilstand innen utløpet av 
2021.205 Hovedmålet er å sikre beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Der 
tilstanden er god skal den ikke bli dårligere enn 
i dag. For å oppnå målet må ulike aktører jobbe 
sammen. Utvalgte fylkeskommuner er utpekt som 
vannregionmyndighet, og skal lede og koordinere 
planarbeidet i sin vannregion. Med bakgrunn i dette 
arbeidet pågår det en helhetlig forvaltning av vannet 
vårt. Detaljert informasjon om dette og forslag til 
tiltak kan finnes i vann-nett. Her kan man også lese 
mer om hva som påvirker vannet vårt, og tiltak for å 
forbedre utviklingen.206

203 Kartet viser kun tilstanden i naturlige forekomster.

204 Østfold fylkeskommune (2019), Høringsdokument 2 – 2019, 
Hovedutfordringer i vannregion Glomma 2022-2027

205 Flere vannforekomster har unntak fra kravet. Dette fremkommer i 
vannplanene

206 For ytterligere detaljkunnskap om status for vannforvaltning i Viken regionen 
og tiltak for oppfølging, henvises det til www.vann-nett.no 

Utslipp av næringsstoffer
For å forstå vannressursene våre og forvalte dem på 
en god måte, må vi se både landområder, ferskvann, 
kyst og hav i sammenheng. Nesten alt vann innenfor 
Viken sine grenser renner ut i kyst- og havområdet i 
og rundt Oslofjorden. Ytterst i fjorden møter vannet 
kystområdet Nordsjøen-Skagerak. I dag opplever 
vi at økt avrenning og transport i elvene, fører til 
økning av materiale i kystvannet både i Oslofjorden 
og rundt Skagerrak. Endringene er forårsaket både 
av klimaendringene med økte nedbørsmengder, men 
også på grunn av endringer i landskapet.207 

Skagerrakkysten er det området i Norge som er mest 
påvirket av næringsstoffer. Tilstanden har imidlertid 
bedret seg, og målinger viser at vannkvaliteten 
i de ytre områdene langs Skagerrakkysten stort 
sett er god. Overgjødsling i kyst- og fjordområder 
skyldes utslipp av næringsstoffer fra avrenning fra 
jordbruksarealer, industri og kommunalt avløp.208 209 

Jordbruk er den største menneskeskapte kilden til 
næringsstoffer i Oslofjorden, og tilsig fra Glomma er 
den desidert største bidragsyteren. Næringsstoffene 
stammer fra gjødsel som vaskes ut fra jorda og 
havner i fjorden når det regner. Utslipp fra avløp fra 
husholdninger og industri, samt naturlig avrenning 
er også årsak til utslipp av fosfor og nitrogen. Når 
næringsstoffene havner i fjorden kan det gi økt 
algevekst. Algeveksten kan føre til endringer i 
fjordens artssammensetning, og kan dessuten lede 
til uvanlig stor nedbryting av biologisk materiale 
i bunnområdene. Nedbrytingen krever så mye 
oksygen at det kan bli oksygenmangel på bunnen, og 
det blir færre bunndyr.210 

207 Frigstad, H. Andersen, G. Hilde, T. Nautvoll, L-J. Kaste, Ø. Hjermann, D. 
(2018) Sythesis of climate relevant results from selected monitoring 
programs in the costal zone . Part 2: Quantitative analyses NIVA 7311-
2018 & Miljødirektoratet report M-1220|2018

208 I tillegg fraktes næringsstoffer fra Europa til norskekysten med havstrømmer

209 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Overgjodsling/ 

210 Norsk institutt for vannforskning (oppdatert 01.02.2018) Oslofjorden under 
lupen, lastet fra: https://www.niva.no/nyheter/oslofjorden-under-lupen 
(20-07.2019)
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Kart 14.3 Vassdragsområder i Viken

En stor del av vassdragsområdene 002-Glommavassdraget 
og 012-Drammensvassdraget ligger utenfor Viken, 
men har sine utløp til sjø i Viken. En stor andel av 015-
Numedalslågen ligger i Viken, men utløpet til sjø ligger 
ikke i Viken. Tallene er allikevel tatt med i tabellen. 

Vassdragsområde
001

002

003

004

005

008

009

010

011

012

015

Navn
Haldenvassdraget

Glommavassdraget

Mossevassdraget

Hølenelva/Drøbaksundet øst

Nesodden og Bunne�orden

Sandvikselva

Årosvassdraget/Indre Oslo�ord vest

Hurumlandet øst og sør

Lierelva/Drammens�orden øst

Drammensvassdraget

Numedalslågen

Kilde: Selvik, John Rune & Sample, James Edward (2018). Kartet er utarbeidet av NIVA. 
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Viken sine kystområder får tilførsel av vann fra 15 
forskjellige vassdragsområder. Her akkumuleres 
og transporteres næringsstoffene ned gjennom 
vassdragene, før de møter kystområdene våre (en del 
av næringsstoffene holdes også tilbake i innsjøene). 

Basert på modellerte211 tilførsler av næringsstoffer, 
har NIVA bidratt med estimert fordelingen av nærings-
stoffer fra ulike kilder som blir transportert til Viken sitt 
kystområde.212 Per 2017 er avrenninger fra landbruk 
den største kilden til tilførsler av næringssalter i om-
rådet, både når det gjelder nitrogen (10885 tonn) og 
fosfor (255 tonn). Naturlige tilførsler (skog, fjell, myr 
uten spesiell menneskelig aktivitet) er kilde til nesten 
like stor tilførsel av nitrogen som avrenninger fra land-
bruket, men det er verdt å merke seg at en stor andel 
av den naturlige avrenningen av nitrogen kommer via 
nedbør og er dermed indirekte også menneskeskapt 
gjennom klimaendringene.213 Vi ser at utslipp fra 
befolkningen er beregnet til 136 tonn fosfor, og 6906 
tonn nitrogen for 2017. Utslipp fra befolkning utgjøres 
av rapporterte utslipp fra større anlegg214 samt utslipp 
fra systemer.215 

Figur 14.3 Tilførsel av næringsstoffer til Vikens 
kystområder 2017 

Fosfor Nitrogen

Jordbruk Befolkning Industri Natur

Kilde: Selvik, John Rune & Sample, James Edward (2018) 

211 Teotil-modellen. Dette er derved teoretiske tall og tar ikke hensyn 
til mellomårlige forskjeller forårsaket av klimatiske forhold. Data fra 
kildene (utenom natur) rapporteres årlig og bearbeides for bruk i 
modellen. Mer om modellen her: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/
handle/11250/214825 

212 Basert på tall fra de 11 vassdragsområdene som utgjør en vesenteølig del av 
tilførslene

213 Selvik, John Rune & Sample, James Edward (2018) Kildefordelte tilførsler 
av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2017 Norsk institutt 
for vannforskning. Tilgjengelig: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/
handle/11250/2583880 

214 > 50 pe, koordinatfestet og gjennomgått av SSB hvert år

215 < 50 pe rapportert pr. kommune)

Vannet vårt går gjennom integrerte og komplekse 
vassdragsområder fra fjord til fjell. De estimerte 
kildene til utslipp til Viken sine nære kyst- og 
havområder, kommer fra kilder som ikke bare 
er begrenset innenfor Viken sine administrative 
grenser. Figur 14.4 viser utslipp som er rapportert 
inn fra kommunale avløpsanlegg. En del av disse 
utslippene holdes tilbake i innsjøer, tas opp av 
alger, planter og/ eller sedimenters ut før de når 
kysten. Dette – kombinert med ulike tallgrunnlag 
og beregningsmodeller – gjør at volum utslipp 
fra kommunale avløpsanlegg gjerne er større enn 
det estimatene over utslipp fra befolkning til kyst 
oppgir. Selv om tallene er forskjellig, er utslipp fra 
kommunale avløpsanlegg en viktig faktor da dette er 
utslipp som man lettere kan gjøre noe med. 

Utslipp fra kommunale avløpsanlegg
Gjennom Nordsjøavtalen er Norge forpliktet til å 
redusere utslippene av fosfor og nitrogen med 50 
prosent sammenlignet med 1985-nivået langs 
kyststrekningen Lindesnes–Svenskegrensa. Denne 
målsettingen ble nådd i 2006 for fosfor, men 
utslippene har siden det økt. Norge er også forpliktet 
etter EUs-vanndirektiv, som er implementert 
i vannforskriften.216 I mars 2019 skjerpet 
regjeringen føringene til arbeidet med regionale 
vannforvaltningsplaner. For avløp innebærer de 
nasjonale føringene at alle avløpsanlegg i den enkelte 
kommune skal oppfylle forurensingsforskriftens 
rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften 
kan nås innen 2027, og senest innen 2033.217 

Utslippene av fosfor (i den perioden SSB har 
tall for dvs. 2002–2017) har samlet økt for de 
kommunale avløpsanleggene i Nordsjø-fylkene (fra 
Svenskegrensen til Lindesnes), økt mest i Østfold, 
men også betydelig i Oslo og Akershus. I Buskerud 
har imidlertid utslippene blitt redusert. 

216 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m174/m174.
pdf

217 Klima og miljødepartementet (19.03.19). Nasjonale føringer for arbeidet 
med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. 
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Figur 14.4 Utslipp av fosfor fra kommunale avløpsanlegg (tonn) 2002–2017 
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Figur 14.5 Utslipp av nitrogen fra kommunale avløpsanlegg (tonn) 2002–2017
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Fra 2002 til 2017 har utslippene av nitrogen (fra 
Nordsjø-fylkene til Nordsjøen og Skagerak) økt fra i 
underkant av 6 000 tonn til om lag 9 400 tonn. 

Målene om å redusere utslippene av særlig nitrogen 
synes nå å ha blitt svært vanskelig å nå. Utslippene 
av nitrogen er i motsetning til fosfor betydelig 
større, og har over tid økt nesten hvert eneste år. 
Det er kun noen få avløpsrenseanlegg i Buskerud 
og Akershus som har krav om nitrogenrensing.218 
Noe av forklaringer på økningen i utslipp av nitrogen 
er også at flere av avløpsanleggene nå etter 2015 
rapporterer om dette.219 

Plastforsøpling og andre faktorer påvirker 
også tilstanden i Viken sine kystområder 
Andre faktorer påvirker også tilstanden i Oslofjorden 
og Viken sine kystområder. Dette kan være direkte 
fysiske tiltak, avløp og oppvirvling av sedimenter fra 
skipstrafikk og havneanlegg. Ytre Oslofjord er også 
påvirket av langtransporterte forurensninger som 
følger kyststrømmene fra Tyskebukta og Skagerak. 
Skagerak er det havområdet som ligger nærmest 
Viken. I Skagerak har man i perioden 2010–2017 
observert at pH synker med 0.013 enheter i året, 
220 en forsuring av havet man opplever i global skala 
som følge av klimaendringene. 

218 Fylkesmannen i Viken og Oslo, telefonsamtale 16.09.2019

219 Miljødirektoratet, www.norskeutslipp.no

220 Miljødirektoratet (2018) Havforsuring i norske farvann, Faktaark 
M-1130/2018 

Plastforsøpling er et globalt problem for verdens-
havene våre. Foreløpig finnes det ikke en helhetlig 
kartlegging av volum forsøpling i Viken sine nære 
kyst- og havområder. Niva har på oppdrag for 
Miljødirektoratet funnet at store deler av blåskjellene 
som ble undersøkt langs norskekysten inneholdt 
mikroplast.221 Det forekommer også mikroplast i 
undersøkte elver og bekkeløp i Oslo222, og i prøver 
som er tatt i Femunden og Mjøsa.223 

221 Norsk institutt for vannforskning (oppdatert 13.12.2017) Mikroplast i 
blåskjell langs hele kysten. Lastet fra: https://www.niva.no/rapporter/
mikroplast-i-blaskjell-langs-hele-kysten (september 2019)

222 Norsk institutt for vannforskning (oppdatert 28.03.2017) Mikroplast i Oslos 
elver. Lastet fra: https://www.niva.no/nyheter/mikroplast-i-oslos-elver 
(september 2019)

223 Miljødirektoratet (publisert 26.02.2019) Mikroplast funnet i Mjøsa 
og Femunden. Lastet fra: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/
nyheter/2019/februar-2019/mikroplast-funnet-i-mjosa-og-femunden/ 
(21.07.2019) 
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Mål 15 Liv på land
Bærekraftsmål 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme 
bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt  
stanse tap av artsmangfold. 
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Nær halvparten av det 
vernede arealet i Viken 
er nasjonalparker

Vernet areal i Viken: over 2500 km2 
(opp 20% siden 2007) 

80% av Norges landlevende arter 
er representert i Oslo�ordområdet80%

Norge har 2355 truede arter 
og 1235 arter er klassifisert 

som nær truet.

Fra 2010 til 2015 var det en økning 
i utbygd areal og beite i Viken på bekostning 
av skog og annen utmark 
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Mens naturen bidrar med mer mat, energi og 
materialer enn noensinne, går utnyttelsen i økende 
grad på bekostning av naturens evne til å gi slike 
livsviktige bidrag i framtiden. Tap av naturmangfold 
er sammen med klimaendringene den største 
miljøutfordringen verden står overfor. Det må 
gjennomgripende samfunnsendringer til om verden 
skal nå bærekraftsmålet i nær fremtid.224

Status for mål 15 globalt
Verdens økosystem er under press fra menneskelig 
aktivitet. Verdens skoger minker i utstrekning, og en 
million plante- og dyrearter er i fare for utryddelse. 
Mellom 2000 og 2015 ble omtrent 20 prosent 
av jordens landområde forringet, noe som hadde 
en direkte konsekvens for livet til over en milliard 
mennesker. Tapet av naturmangfold akselererer, 
og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe 
annet tidspunkt i menneskets historie. Endringer i 
arealbruk og bruk av havene, høsting, klimaendringer, 
forurensning og spredning av fremmede arter er 
hoveddrivkreftene for denne utviklingen. Dette 
utgjør en så stor påvirkning at jordens økosystem 
kan bevege seg i retning av ukjente og irreversible 
endringer.225 226

224 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) (2019) Report of the Plenary of the Intergovernmental 
Science-Policy platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work 
of its seventh session 

225 FN (2019) The Sustainable Development Goals Report 2019

226 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) (2019) Report of the Plenary of the Intergovernmental 
Science-Policy platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work 
of its seventh session 

Status for mål 15 nasjonalt
Den viktigste årsaken til tapet av naturmangfold 
er at artenes leveområder blir forringet eller går 
tapt som følge av endret arealbruk. Forurensning, 
overhøsting, fremmede arter og klimaendringer gir 
også tap av naturmangfold. Klimaendringer blir en 
økende trussel mot naturmangfoldet i årene som 
kommer.227 Rødliste for arter 2015 viser at det er 
2355 truede arter i Norge, og 1235 er klassifisert 
som nær truet.228 

I Norge er det bestemt at kunnskap om økosystem 
og naturmangfold skal styrkes for å få til en bedre 
ivaretakelse av naturen vår. Dette omfatter blant 
annet et arbeid for å konkretisere hva som er god 
tilstand i de ulike økosystemene. Målet er at dette 
skal være klart innen år 2020.229 

Forvaltningen av arealene våre skjer i hovedsak 
gjennom bruk av plan- og bygningsloven og 
gjennom ulike sektorlovverk, som for eksempel 
skogbruksloven. Kommunene planlegger bruken av 
sine arealer ved hjelp av plan- og bygningsloven, og 
innehar derfor en viktig rolle for å ta vare på mange 
av de viktige naturtypene.230 231 

227 Miljødirektoratet (sist oppdatert 22.06.2019) Arter på land. Tilgjengelig på: 
https://www.miljostatus.no/Tema/Naturmangfold/ (september 2019)

228 Miljødirektoratet Truede arter. Hentet fra: https://www.miljostatus.no/
Truede-arter/ 
(september 2019)

229 Regjeringen Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk 
handlingsplan for naturmangfold 

230 Det meste av arealplanleggingen i Norge skjer i kommunene med kommunen 
som planmyndighet. Statlige og regionale myndigheter skal imidlertid også 
bidra til at arealene brukes slik at landet får en god samfunnsutvikling

231 Miljøkommune.no (sist revidert 16.05.2019) Arealplanlegging, Overordnede 
føringer. Tilgjengelig på: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/
planlegging1/Overordnede-foringer/ (31.7.2019)
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Status for mål 15 regionalt 
I Viken er det et spesielt stort biologisk mangfold. 
Områdene rundt Oslofjorden har et gunstig klima 
og variert geologi med mye kalkrike bergarter. 
Omtrent 80 prosent av Norges landlevende arter er 
representert her.232 Fjell og høyfjellsområdene i Viken 
utgjør også et viktig grunnlag for biologisk mangfold, 
blant annet for villreinen. 

232 Naturhistorisk museum (sist endret 29.09.2015). Forskning og samlinger/
Oslofjorden. Tilgjengelig på: https://www.nhm.uio.no/forskning/prosjekter/
oslofjord/oslofjorden/ (4.7.2019)

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
I planarbeid er det viktig å ta hensyn til arter og 
naturtyper som har nasjonal forvaltningsinteresse. 
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse er blant 
annet arter hvor over 25 prosent av europeisk 
bestand befinner seg i Norge, truede og nær 
truede arter, andre spesielt hensynskrevende 
arter, spesielle økologiske former, prioriterte arter 
etter naturmangfoldsloven og fredede arter. 
Fremmede arter inngår også i arter med nasjonal 
forvaltningsinteresse.233 I Viken er det flere områder 
som huser arter med både stor og særlig stor 
nasjonal forvaltningsinteresse, i tillegg til små 
områder med fremmede arter.

233 http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/
Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/Om-Arter-av-nasjonal-
forvaltningsinteresse/

Kart 15.1 Områder med kartlagte arter med nasjonal forvaltningsinteresse i Viken og Oslo 2019

Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse
2019
Viken og Oslo

Fremmede arter

Arter av stor forvaltningsinteresse

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

Områder

Kilde: Miljødirektoratet
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Kart 15.2 Villreinområder i Viken

Villreinområder
2018
Viken og Oslo

Beiteområde

Kalvingsområde

Trekkområde

Leveområde

Områder

7 - Hardangervidda

8 - Nore�ell-Reinsjø�ell

7 - Hardangervidda

8 - Nore�ell-Reinsjø�ell

Kilde: Miljødirektoratet

Villrein
Norge er det eneste vesteuropeiske landet med 
villrein i fjellet. Villrein har derfor særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse og vi har også en internasjonal 
forpliktelse til å ta vare på villreinstammene. Dette 
var årsaken til at Miljøverndepartementet i april 
2007 ga flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide 
regionale planer for en helhetlig forvaltning av 
fjellområder som er spesielt viktige for villreinens 

fremtid i Norge. Slike regionale planer har etter 
hvert blitt utarbeidet for alle områder definert som 
«nasjonale villreinområder». 

I Viken er det to villreinområder, Hardangervidda, 
som er et nasjonalt villreinområde, og Norefjell-
Reinsjøfjell som er definert som «andre 
villreinområder». 
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Kart 15.3 Kartlagte arter på norsk rødliste i Viken og Oslo

Kartlagte arter på
norsk rødliste
2015
Viken og Oslo

Nær truet

Sårbar

Sterkt truet

Kritisk truet

Regionalt utdødd

Kategori

Kilde: Artsdatabanken

Rødlistede arter og truede naturtyper
Naturtyper med nasjonal forvaltningsinteresse 
omfatter truede naturtyper, nær truede naturtyper, 
spesielt dårlig kartlagte naturtyper samt naturtyper 
som dekker sentrale økosystemfunksjoner (blant 
annet som habitat for rødlistede arter).234

Det er registrert mange rødlistede arter og truede 
naturtyper i områdene rundt Oslofjorden.235 
Store deler av de verdifulle naturområdene rundt 

234 https://www.nve.no/Media/6805/faggrunnlag_naturtyper_publisert.pdf

235 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_
attachment/337380?_ts=16109ab6150 

Oslofjorden er bygget ned eller ødelagt på andre 
måter, og de resterende områdene er truet av 
arealpress. Både bærekraftig arealforvaltning, og 
kartlegging av arter og naturtyper er viktige tiltak 
for å ta vare på viktige leveområder for rødlistede 
arter, og unike naturtyper i tiden som kommer. Kart 
15.3 viser kartlagte arter på rødliste i Viken og Oslo. 
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Kart 15.4 Inngrepsfri natur i Viken

Inngrepsfri natur i Norge (INON)
2013
Viken og Oslo

1 - 3 km

3 - 5 km

≥ 5 km

Avstand fra inngrep

Kilde: Miljødirektoratet

Inngrepsfri naturområder
Enkelte arealbruksområder som skog, fjell og 
våtmark har kvaliteter som er viktige økosystemer 
og leveområder for ulike arter. Andre områder er 
mindre viktige for naturmangfold, slik som bebygde 
områder og dyrka mark. Inngrepsfrie naturområder 
(INON) er områder som ligger en kilometer eller 
mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Veier, 
jernbanelinjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer 

er eksempler på tyngre tekniske inngrep. Dette 
viser områder som har mindre preg av menneskelig 
aktivitet, og dermed sannsynligvis har høyt biologisk 
mangfold. De fleste kommunene i Viken har (små) 
områder med inngrepsfri natur. De største områdene 
med inngrepsfri natur i Viken finner vi i kommunene i 
de øvre delene av Hallingdal og Numedal. 236

236 Miljødirektoratet (sist oppdatert 25.06.2019) Inngrepsfri natur.
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Kart 15.5 Verneområder i Viken

Verneområder
2018
Viken og Oslo

Annen type vernområde

Landskapsvernområde

Nasjonalpark

Områder

Kilde: Miljødirektoratet

Arealvern i Viken
Av Norges fastlandsareal er nå 17,4 prosent vernet. 
Dette arealet domineres av høyfjellsområder, og 
flere viktige naturtyper er enda ikke tilstrekkelig 
kartlagt. Fortsatt er lite skog og kyst- og sjøområder 
vernet.237 Stortinget vedtok i 2016 et mål om 
vern av 10 prosent av skogsarealet i Norge. Til nå 
er det vernet om lag 4,9 prosent av det samlede 
skogsarealet.238

237 Miljødirektoratet (sist oppdatert 25.06.2019) Vernet natur. Tilgjengelig 
på: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/
vernet-natur/ (31.7.2019)

238 Regjeringen.no (21.06.2019) Verner 29 viktige skogsområder. Tilgjengelig 
på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verner-29-viktige-
skogomrader/id2661329/ (31.7.2019)

I Viken har andelen vernet areal økt mellom 2007 og 
2017. Dette skyldes i stor grad arbeidet med frivillig 
vern av skog. Viken har totalt 3 nasjonalparker; 
Hardangervidda (1981), Hallingskarvet (2006) og 
Ytre Hvaler (2009). 
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Arealbruksendringer i Viken
Endring i arealbruk påvirker biologisk mangfold og 
økosystemene. Arealbruksendringer er de viktigste 
driverne bak tap av biologisk mangfold gjennom 
for eksempel avskoging, drenering, gjengroing, 
oppdyrking, nedbygging og oppdemming. Hvordan 
arealene forvaltes er derfor svært sentralt for 
tematikken i mål 15. Tall fra Miljødirektoratet239 over 
arealbruksendring i Viken viser at det fra 2010 til 
2015 netto ble omdisponert om lag 3 200 hektar 
skogareal til andre arealtyper. Utbygd areal og 
beiteområder økte mest med henholdsvis 1 450 og 
2 550 hektar (se bærekraftsmål 13). 

Figur 15.1 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015,  
fra skog til andre arealkategorier

Dyrket mark
17%

Beite
46%

Utbygd areal
37%

Arealbruksendringer i Viken 
2010-2015 fra skog til....

Kilde: Miljødirektoratet

239 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-
kommuner/?area=1003&sector=-1

Tallene fra Miljødirektoratet er beregnet med 
utgangspunkt i kart, og kan blant annet fortelle hva 
arealene er endret fra og hva det nye bruksområdet 
er. Ifølge tallene fra miljødirektoratet har disse 
skogarealene i hovedsak gått til beitemark og utbygd 
areal. 

Fra 2010 til 2015 økte utbygd areal i Viken med 
3 600 hektar (boliger, veier etc.). Disse nye utbygde 
arealene var i hovedsak tidligere klassifisert som 
skogsområde (52 prosent) og annen utmark (36 
prosent).

Figur 15.2 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015,  
til utbygd areal fra andre arealkategorier

Arealendringer 2010-2015 
til utbygd areal fra….

Dyrket mark
10%

Beite
1%

Vann og myr
1%

Annen utmark
36%

Skog
52%

Kilde: Miljødirektoratet
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Arealbruksendring i landbruket 
Arealbruksendringer påvirker biologisk mangfold, 
for eksempel gjennom nydyrking eller nedbygging 
av dyrkbar jord. I 2018 utgjorde jordbruksarealet 
i Norge bare 3,7 prosent av det totale landarealet, 
mens det tilsvarende tallet for Viken er om lag 9 
prosent.240 Mange av de mest produktive arealene 
våre ligger i, eller i nærheten av, tettsteder i stor 
vekst. I mange år har dette ført til at jordbruksareal 
er blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri 
og andre formål.

240 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar

151



Kart 15.6 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, 2005–2018

mer enn 979

735 - 979

490 - 734

245 - 489

0 - 244

Dekar

Omdisponering av dyrka
og dyrkbar jord til andre
formål enn landbruk
2005-2018
Viken og Oslo

Norge: 173 148 dekar
Oslo: 260 dekar

Kilde: SSB 07903

Ifølge tall fra SSB for perioden 2005–2018241 ble 
nærmere 35 500 dekar dyrket og dyrkbar jord 
omdisponert til andre formål enn landbruk i Viken. 
Om lag 58 prosent av dette arealet ligger i Akershus, 
og det er særlig kommunene Ullensaker, Nes 
(Akershus) og Eidsvoll som skiller seg ut med mye 
areal som er omdisponert fra dyrket og dyrkbar jord 
og til andre formål enn landbruk.

241 Tall for 2018 er foreløpige tall, og vil bli revidert noe ved neste publisering

Nydyrking av areal kan være et tiltak for å bøte svinn 
av matjord. Samtidig kan nydyrking i seg selv gå 
på bekostning av det lokale naturmangfoldet. Med 
hensyn til både naturmangfold og klima ble det nylig 
vedtatt et nasjonalt forbud mot nydyrking av myr. 242 

242 Regjeringen.no (11.04.2019) Stortinget legger til rette for stans i nydyrking 
av myr. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nydyrking-
av-myr/id2641947/ (10.7.2019)
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Kart 15.7 Godkjent nydyrking av areal, 2005–2018

mer enn 559

420 - 559

280 - 419

140 - 279

0 - 139

Dekar

Nydyrking
2005-2018
Viken og Oslo

Norge: 234 044 dekar
Oslo: 10 dekar

Kilde: SSB 08123

Ifølge tall fra SSB for perioden 2005–2018243 ble 
nærmere 16 200 dekar godkjent som nydyrket areal 
i Viken. Det er særlig kommunene Nes (Akershus), 
Ringerike og Ål som skiller seg ut med mye areal 
godkjent for nydyrking. Disse tre kommunene hadde 
nærmere 30 prosent av totalt areal godkjent for 
nydyrking i Viken i denne perioden.

243 Tall for 2018 er foreløpige og kan bli revidert noe ved neste publisering
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Økonomisk bærekraft

Under økonomisk bærekraft har vi i Viken-
konteksten samlet fem av bærekraftsmålene:

• Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Mål 9 Innovasjon og infrastruktur
• Mål 10 Mindre ulikhet
• Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
• Mål 12 Bærekraftig forbruk og produksjon

Disse fire bærekraftsmålene omfatter til sammen 
30 ulike delmål.244 Det er færrest delmål innen 
bærekraftsmål 9 (5 delmål), og flest (10 delmål) 
knyttet til bærekraftsmål 8. Det er viktig å være 
klar over at de fleste delmålene er formulert 
på en slik måte at de har ambisjoner også 
rettet mot utviklingen av sosial og miljømessig 
bærekraft. Derfor er det ikke åpenbart hvilke 
av FNs bærekraftsmål som kan samles under 
fellesbetegnelsen økonomisk bærekraft. 

Et særtrekk ved mange av delmålene som er 
samlet her, er at de har kvantifiserbare målsettinger 
knyttet til seg. Innenfor bærekraftsmål 8 og 9 er 
det veletablerte indikatorer på nasjonalt og regionalt 
nivå. Innen bærekraftsmål 11 og 12 pågår det stadig 
et internasjonalt utviklingsarbeid for å identifisere 
indikatorer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

244 I tillegg til dette er det 11 egne delmål – såkalte ‚bokstavmål‘ - som særlig 
retter seg til utviklingslandenes utfordringer.

Det kan være motsetninger knyttet til målopp-
nåelsen innenfor ulike bærekraftsmål. Dette utgjør 
et dilemma når de ulike bærekraftsmålene skal følges 
opp. Fra Viken kan vi hente følgende illustrerende 
eksempel:

Den høyteknologiske industriproduksjonen i Viken 
er konsentrert til Kongsbergregionen, Asker/
Bærum og Halden-regionen (se bærekraftsmål 
9). Verdiskapingen i denne delen av industrien er 
blant annet knyttet til intellektuelle rettigheter 
(patentbeskyttelse), og hvordan disse omsettes til 
nye produkter og tjenester.

En masteroppgave ved Universitetet i Oslo har 
nylig undersøkt hvilke sammenhenger det er 
mellom innovasjonsaktiviteter, målt via bruken 
av patenteringer i det lokale næringslivet, og 
husholdningsinntektene i norske økonomiske 
regioner. Undersøkelsen fant at det var en negativ 
sammenheng – jo større patenteringsaktivitet 
det har vært i en økonomisk region, jo større 
inntektsulikhet er det mellom husholdningene i 
regionen. 245 I Viken er inntektsulikhetene mellom 
husholdningene størst i Asker og Bærum. 

245 Andreassen, G.L. (2018). Innovation and wage inequality in Norwegian 
regions. Is there a link? Masteroppgave i samfunnsøkonomi, universitetet i 
Oslo (vår 2018).
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Arealendringer 2010-2015 
til utbygd areal fra….

Det kan gis ulike forklaringer på at slike 
sammenhenger kan oppstå: En mulig forklaring 
til at arbeidstakere i innovative regioner har 
høyere avlønning kan være at de rett og slett er 
mer produktive. Den økte produktiviteten kan 
skyldes at regioner med høyt innovasjonsnivå 
tar i bruk teknologi som øker produktiviteten til 
høyt utdannet arbeidskraft (kompetansebasert 
teknologisk endring). En annen forklaring kan være 
at høyproduktiv arbeidskraft søker seg til mer 
innovative regioner. En tredje forklaring kan være 
at høyt utdannet arbeidskraft øker produktiviteten 
sin ved å skifte arbeidsplass, og dermed bidra til økt 
kunnskapsspredning, internt i sitt eget nærområde. 

Slike funn innebærer at det kan være målkonflikter 
mellom FNs bærekraftsmål 9 og bærekraftsmål 10 
– økonomisk vekst og redusert inntektsulikhet – på 
lokalt og delregionalt nivå.

Økonomisk bærekraft og 
universell utforming 
I sitt notat «Universell utforming relatert til sosial 
og økonomisk bærekraft» knytter Knudtzon og 
Medby økonomisk bærekraft til samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet: «Er et prosjekt samfunnsøkonomisk 
lønnsomt er det også økonomisk bærekraftig i den 
forstand at nytten overstiger kostnaden.»246 

Med dette som utgangspunkt er det flere studier 
som viser til den økonomiske bærekraften 
(samfunnsøkonomiske lønnsomheten) ved universell 
utforming innenfor felt som bygg og uteområder247, 
utdanning248, samferdsel249 og arbeidsliv250. Videre 
kan universell utforming gi mulighet til å nå nye 
kundegrupper og øke opplevd kvalitet251, samt bidra 
til innovasjon ved at det stilles nye krav til tjenester 
og produkter. 

246 Knudtzon, L. & Medby, P. (2011). Universell utforming relatert til sosial 
og økonomisk bærekraft (NIBR 2011:10). Norsk institutt for by- og 
regionsforskning.

247 Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi. (2011). Tiltak 
for universell utforming i bygg og uteområder. Veileder i samfunnsøkonomisk 
analyse (2011). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

248 Oslo Economics. (2012). Samfunnsøkonomisk analyse av universelt 
utformet grunnskole i 2030. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

249 Transportøkonomis institutt. (2009). Kollektivtrafikanters verdisetting av 
tiltak for universell utforming, TØI rapport 1039/2009 

250 Arbeidsforskningsinstituttet (2012) Samfunnsøkonomisk analyse av økt 
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, AFI-rapport 5/2012

251 Design og arkitektur Norge. (2018). Innovating with people. Inclusive design 
and architecture. 
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Arealendringer 2010-2015 
til utbygd areal fra….

I sin rapport om kost-nytteeffekt av universell 
utforming fra 2015 peker Norsk Regnesentral 
(NR) på at å tallfeste nytteverdien av universell 
utforming kan være utfordrende da det innebærer 
en rekke ikke-prissatte nyttevirkninger.252 Videre 
kan universelle utformingstiltak ha kortsiktige og 
langsiktige nytteeffekter på tvers av sektorer. 

Tiltak i kollektivtrafikken kan føre til økt 
kundetilfredshet og flere reisende, men kan også 
bidra til at enkelte elever kan reise til skolen uten 
assistanse, at innbyggere som ellers hadde hatt 
behov for assistanse for å handle eller ta seg til 
jobb i større grad kan gjøre dette alene. Dette 
kan igjen påvirke antall personer som bor hjemme 

252 Fuglerud, Halbach & Tjøstheim (2015). Cost-benefit analysis of universal 
design. Literature review and suggestions for future work, Rapport nr. 1032

istedenfor på institusjon og hvor mange som står i 
arbeid. Et samferdselstiltak kan altså få økonomiske 
konsekvenser langt utover egen sektor. 

Den økonomiske verdien av universell utforming er 
altså multidimensjonal. Tiltak kan med fordel ses i 
sammenheng da samspill, helhet og synergieffekter 
er vel så viktig som resultatene av enkelt tiltak i et 
vakuum. 

Universell utforming kan relateres til bærekraftsmål 
8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 9 
(innovasjon og infrastruktur) og 11 (bærekraftige 
byer og samfunn).
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Mål 8 Anstendig arbeid 
og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
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141 000 sysselsatte pendler fra Viken til Oslo
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Status for mål 8 globalt 253

Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst 
kan skape framgang og skape virkemidler som 
kan anvendes for å iverksette FNs bærekraftsmål. 
På verdensbasis er arbeidskraftens produktivitet 
økende, og arbeidsløsheten er tilbake på det nivået 
den hadde før finanskrisen i 2008–2010. Veksten 
i verdensøkonomien er imidlertid avtakende. Det 
er nødvendig med økt innsats for å skape nye 
sysselsettingsmuligheter, redusere omfanget av den 
uformelle økonomien og å minske lønnsforskjellene 
mellom kvinner og menn. Det må tas tak for å skape 
sikrere arbeidsforhold og anstendig arbeid for alle. 

Økonomisk utvikling 
I 2017 økte brutto nasjonalprodukt (BNP) per 
innbygger med 1,9 prosent, og veksten forventes å 
ligge på omlag 2 prosent også i årene 2018–2020. 
Dette er betydelig lavere enn i 2010, da BNP per 
innbygger økte med 3 prosent på verdensbasis, 
men litt høyere enn i 2015 da veksten i BNP 
per innbygger på verdensbasis kun var på 1,63 
prosent. For de minst utviklede landene forventes 
veksten i BNP per innbygger å øke fra 4,5 prosent 
i 2017 til 5,7 prosent i 2020. Dette er mindre enn 
2030-agendaens målsetting om 7 prosent vekst i 
BNP per innbygger for de minst utviklede landene. 

I årene etter den globale finanskrisen 2018–2010 
har økningen i arbeidsproduktiviteten (målt som BNP 
per sysselsatt) vært positiv hvert eneste år. I 2018 
økte arbeidsproduktiviteten med 2,1 prosent. Dette 
var den høyeste årlige økningen siden 2010.

På globalt nivå blir tilgangen til finansielle tjenester 
stadig bedre, men tilgjengeligheten blir stadig 
mer avhengig av avanserte tekniske løsninger. Fra 
2010 til 2017 økte antallet kontantautomater per 
100 000 innbyggere med mer enn 50 prosent på 
verdensbasis, fra 44 til 66. Antallet bankkontor per 
100 000 innbyggere økte i samme periode bare 
med to prosent. Tilgangen til finansielle tjenester blir 
stadig mer knyttet til digitale løsninger. 

253 Kilden til innholdet i status på globalt nivå er https://unstats.un.org/sdgs/
report/2019/goal-08/ der annet ikke er oppgitt

Anstendig arbeid
«Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener 
så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape 
økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom 
anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig 
utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er 
en av de største utfordringene for alle land fram mot 
2030.»254

Arbeidsledighetsraten har endelig begynt å synke 
igjen, etter oppgangen som følge av den globale 
finanskrisen i 2008–2010. På globalt nivå lå 
arbeidsledigheten på 5 prosent i 2018 – på 
samme nivå som før finanskrisen for ti år siden 
(2008–2009). Unge som skal inn i arbeidsmarkedet 
er tre ganger så utsatt for å gå arbeidsledige som 
den voksne delen av befolkningen. 

I 2018 var hver femte unge voksne helt frakoplet 
arbeidslivet ved at de hverken var under utdanning, 
i opplæring eller i arbeid. Dette innebærer at de 
ikke fikk bygget opp arbeidslivserfaring, utviklet 
ny kompetanse eller praktisk kunnskap i en viktig 
del av livet. På dette området er kjønnsforskjellene 
betydelige. Unge kvinner er mer enn dobbelt så 
utsatt for å være arbeidsledige, eller å falle utenfor 
arbeidsstyrken, enn unge menn er det.

Status for mål 8 nasjonalt 
De siste 25 årene har Norge hatt høyere økonomisk 
vekst, høyere sysselsettingsgrad og lavere 
arbeidsledighet enn de fleste andre industrilandene. 
Et fleksibelt arbeidsmarked med høy deltakelse 
av kvinner har bidratt til dette. Samtidig har 
innenlandsøkonomien mottatt sterke impulser fra 
olje- og gassnæringen. I de kommende årene må den 
norske økonomien i økende grad hente veksten fra 
andre markeder.

Det siste tiåret har en stadig eldre befolkning ført 
til at sysselsettingsgraden i Norge har gått ned. 
Den nedadgående trenden ble ytterligere forsterket 
av den lavere oljeprisen i 2014. Dette svekket 
både den økonomiske veksten og utviklingen i 
arbeidsmarkedet.255 

254 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal/Anstendig-arbeid-og-
oekonomisk-vekst

255 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/
utvikling/2030agenda_rapport2019.pdf

160

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-08/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-08/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal/Anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal/Anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst


De to siste årene har situasjonen i det norske 
arbeidsmarkedet igjen blitt bedre. Sysselsettings-
graden i befolkningen er på vei opp igjen. Ved 
inngangen til 2019 var arbeidsledigheten i Norge 

på mindre enn 4 prosent, det vil si på sammen 
nivå som den var før den økonomiske nedgangen i 
2014–2015. 

Figur 8.1 Antall sysselsatte (lønnstakere og selvstendige, 1000 personer) i Norge,  
sesongjustert 2004–2019
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Kilde: SSB tabell 09175

Voksne uten fullført grunnskole eller videregående 
opplæring er særlig utsatte på arbeidsmarkedet. 
For å holde høy sysselsetting er det spesielt 
viktig at unge ikke faller ut av arbeidslivet. Det 
er særlig unge menn med innvandrerbakgrunn 

som er i denne risikogruppen. Gruppen som ikke 
er i arbeid, utdanning eller opplæring betegnes 
med den engelske fellesbetegnelsen NEET (Not in 
Employment, Education or Training).

Tabell 8.1 Andelen unge som ikke er i arbeid, under utdanning eller opplæring 2007–2016

Gjennomsnitt EU28 
2007–16

Gjennomsnitt nordiske 
land 2007–16

Gjennomsnitt Norge 
2007–16

NEET (%) begge kjønn (20–24 år) 17,4 9,4 7,7

NEET (%) begge kjønn (25–29 år) 19,3 10,1 9,4

Forholdet NEET menn/kvinner (20–24 år) 0,87 1,1 1,05

Forholdet NEET menn/kvinner (25–29 år) 0,57 0,69 0,66

NEET (%) begge kjønn, født utenfor 
rapporteringslandet eller EU28 (20–24 år)

26,5 15,6 12,3

NEET (%) begge kjønn, født utenfor 
rapporteringslandet eller EU28 (25–29 år)

30,1 18,2 19,3

Kilde: R. Halvorsen og B. Hvinden (2018)256, basert på AKU-tall fra Eurostat (edat-lfs_28)

256 Halvorsen, R. og Hvinden, B. red. (2018). Youth, Diversity and Employment.  
Comparative Perspectives on Labour Market Policies. Cheltenham,  
UK: Edward Elgar Publishing Ltd.
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Eurostats tall viser at i Norge var andelen NEETere 
i alderen 15–34 år minst i byene, og størst i 
distriktene. Økende sentralitet er av størst positiv 
betydning for andelen NEETere i aldersgruppen 25–
29 år. For NEETere i denne aldersgruppen er det altså 
enklere å komme i beskjeftigelse om de holder til i et 
større tettsted med et sammensatt arbeidsmarked. 

Status mål 8 regionalt
Regionale utviklingstrekk og utfordringer knyttet til 
anstendig arbeid og økonomisk vekst i Viken er naturlig 
å se i sammenheng med utviklingen i Oslo. Oslo er 
sentrum i en stor funksjonell arbeids marked sregion 
som også omfatter store deler av Viken. Høsten 
2018 pendlet det daglig inn 141 400 arbeidstakere 
fra Viken-kommunene til Oslo (113 600 av disse 
pendlet inn fra Akershus), mens det pendlet 54 100 
arbeidstakere fra boligen sin i Oslo til et arbeidssted 
i en av Viken-kommunene. 56,2 prosent av disse 
Osloborgerne pendlet til arbeid i en av de tre nabo-
kommunene Bærum, Lørenskog eller Skedsmo.257

257 SSB tabell 03321

I mange av framstillingene av bærekraftsmål 8 vil det 
derfor være nyttig å beskrive dataunderlag for fire 
fylker samtidig – de tre Viken-fylkene samt Oslo. 

Næringsstruktur
Det er stor variasjon i næringsstrukturen i de ulike 
delene av Viken. Sammenlignet med lands gjennom-
snittet finner vi svært mye prosessindustri og 
nærings middelindustri, samt noe mer landbruk og 
bygge- og anleggsvirksomhet i Østfold. I Buskerud 
finner vi mye mer verkstedindustri og annen industri 
enn gjennomsnittet for norske fylker, samt noe mer 
overnattings virksomhet, handel, landbruk og bygge- 
og anleggsvirksomhet. Akershus har på sin side mye 
mer telekommunikasjon og IKT, transport virksomhet, 
agentur- og engroshandel samt teknisk tjenesteyting 
enn gjennomsnittet for andre norske fylker.258

Figur 8.2 viser at 21,2 prosent av arbeidsplassene 
i Viken i tilknytning til helse- og sosialtjenester i 

258 SSB tabell 07984

Figur 8.2 Næringsfordelt endring i sysselsettingen i Viken 2008–2018
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2018, mens 17,1 prosent arbeidet i varehandelen og 
om lag 7,6 prosent i industrien. I perioden 2008 til 
2018 har sysselsettingsveksten i Viken, målt i antall 
nye arbeidsplasser, vært særlig stor innen bygge- og 
anleggsvirksomhet, helse- og sosialtjenester samt 
undervisning. Andre store næringer har hatt nedgang 
i sysselsettingen 2008–2018. Dette gjelder særlig 
industrivirksomheter, men også innen varehandel, 
transport- og lagringsvirksomhet.

Næringsattraktivitet
I sine regionale analyser deler Telemarksforskning 
sysselsettingsveksten i to; forventet vekst og 
næringsattraktivitet259. Med forventet vekst 
menes det den samlede sysselsettingsveksten 
(etter arbeidssted) som ville ha vært forventet 
ut fra næringsstrukturen i fylkene eller regionene 
alene. Næringsattraktiviteten er forskjellen mellom 
forventet sysselsettingsvekst og faktisk observert 
sysselsettingsvekst.

259 Telemarksforskning, regionaleanalyser.no

Akershus, Oslo og Buskerud hadde samlet og hver 
for seg positiv næringsattraktivitet i denne perioden, 
det vil si større faktisk sysselsettingsvekst enn det 
næringsstrukturen i disse tre fylkene alene skulle 
tilsi. Østfold hadde derimot mye større nedgang 
i sysselsettingen enn det sammensetningen av 
næringsstrukturen i Østfold alene skulle tilsi.

Dette bildet gjentas om vi ser på utviklingen i Norges 
regioner 2008–2017.260 Næringsattraktiviteten 
på Nedre og Øvre Romerike rangeres som 
henholdsvis nest best og tredje best blant alle de 
norske regionene i denne perioden. Også Follo og 
Midt-Buskerud hadde høy næringsattraktivitet. 
Flere av regionene i Østfold rangeres til å være 
blant de norske regionene med svakest utvikling i 
arbeidsmarkedet i den samme perioden. 

260 Regioninndelingen følger strukturen på dagens interkommunale 
samarbeidsorgan (regionråd).

Figur 8.3 Næringsattraktivitet i delregioner i Viken og Oslo 2008–2017 angitt ved dekomponert sysselsettingsvekst
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Utvikling i antall arbeidsplasser i Viken
Siden 2008 har antallet sysselsatte med arbeidssted 
i Viken samlet økt med 50 000. Målt i antall 
sysselsatte var den absolutte jobbveksten i Viken i 
2015–2018 like stor som jobbveksten var i 2008–
2014. Økningen i antall sysselsatte var imidlertid 
større i Oslo enn i hele Viken til sammen i begge disse 
to periodene. 

Den største arbeidsplassveksten i Viken mellom 
2008 og 2018 var i Akershus, hvor det var 14,1 
prosent flere arbeidsplasser i 2018 enn i 2008. 
Utviklingen i Østfold var betydelig mer dempet, 
og først i 2018 hadde arbeidsmarkedet i Østfold 
klart å hente igjen de arbeidsplassene som 
forsvant som følge av finanskrisen i 2008–2009 
(endringer fra 2014 til 2015 skyldes blant annet 
en omlegging av SSBs datakilder). Siden 2015 har 
arbeidsplassveksten vært betydelig sterkere i Oslo 
og Akershus enn i Buskerud og Østfold. 

Figur 8.4 Antall sysselsatte etter arbeidsted 2008–2018 (2008 = 1)
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Figur 8.5 Sysselsatte i prosent av befolkningen 2008–2018 (15–74 år)
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Sysselsettingsgrad
Sysselsettingsgraden i befolkningen har vært 
avtakende siden 2008 i alle deler av Viken. Syssel-
settings graden i befolkningen har imidler tid gått 
noe opp de siste par årene (2015–2018), men er 
fortsatt svært lav i Østfold. Sysselsettingsgraden 
i Viken samlet sammenfaller i dag nesten helt med 
sysselsettingsgraden i Buskerud.

Sysselsettingsandelen i befolkningen varierer ikke bare 
geografisk, men også for ulike befolknings grupper og 
mellom de ulike aldersgruppene. Blant unge mellom 15 
og 25 år og eldre over 65 år er sysselsettingsandelen 
ganske lav. Det er også forskjeller mellom kjønn, der 
menn har høyere syssel settings andel enn kvinner. 
Forskjeller i syssel settings andeler mellom ulike deler 
av Viken kan derfor være påvirket av alders- og 
kjønnsstrukturen i aldersgruppen 15 til 74 år.

Korrigert for alders- og kjønnsfordelingen var syssel-
settingsandelen i 2018 cirka 2,7 prosent høyere enn 
forventet i Akershus, cirka 0,6 prosent høyere enn 
forventet i Buskerud, og cirka 3,8 prosent lavere enn 
forventet i Østfold. Denne negative differansen har 
vært økende i Østfold de siste 10 årene.261

261 Telemarksforskning. (2019). www.regionaleanalyser.no

Produktivitet og verdiskaping
Det er også forskjeller i produktiviteten og 
verdiskapingen i næringslivet i de ulike delene av 
Viken. Produktiviteten, målt som verdiskaping 
per ansatt, har ligget over landsgjennomsnittet i 
Akershus så godt som alle de ti siste årene, mens 
den har ligget under landsgjennomsnittet i både 
Buskerud og i Østfold.

Noe av forskjellen mellom fylkene skyldes ulikheter 
i bransjestrukturen i de tre fylkene. Korrigerer vi 
for disse forskjellene kommer vi likevel fram til 
at verdiskapingen per ansatt i Akershus i 2017 lå 
17 000 kroner over det som skulle være forventet 
ut fra bransjestrukturen alene, og at verdiskapingen 
per ansatt i Buskerud i 2017 også var 4 000 kroner 
høyere enn forventet ut fra bransjestrukturen i 
Buskerud. I Østfold lå verdiskapingen per ansatt i 
2017 hele 90 000 kroner lavere enn det man skulle 
forvente ut fra hvordan næringslivet i Østfold var 
sammensatt.

Figur 8.6 Verdiskaping per ansatt 2008–2017 (tusen kr.)
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I alle de tre fylkene var bygge- og anleggsnæringen 
blant de tre største næringene, målt i verdiskaping262 
(overskudd pluss lønnskostnader) i 2017. I Buskerud 
og Østfold var bygge- og anleggsnæringen den aller 
største næringen målt i verdiskaping. I Akershus ble 
denne næringen forbigått av agentur og engros, 
samt finans, eiendom og utleie. Verdiskapingen er i 
de fleste næringene knyttet til at de skaper betydelig 
sysselsetting lokalt og regionalt. Både i Buskerud 
og Østfold er det stor verdiskaping tilknyttet 
verkstedindustrien.

262 Her er verdiskapingen angitt i løpende kroner, det vil si at verdiskapingen 
ikke er inflasjonsjustert.

Verdiskapingen i Nye Asker og Bærum er større enn 
Drammensregionen og Nedre Romerike til sammen 
i 2016. Sammen med Hadelandsregionen sto disse 
tre delregionen alene for mer enn halvparten av den 
samlede verdiskapingen i Viken i 2016. I figur 8.8 har 
vi også tatt med Hadelandsregionen, siden to av tre 
kommuner på Hadeland blir en del av Viken i 2020.

Figur 8.7 Bransjene med størst verdiskaping 2017 (milliarder kroner; ikke inkludert oljenæringen)
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Figur 8.8 Verdiskaping i regionene i Viken og Hadeland 2016 (ikke inkludert oljenæring og finansnæring).  
Milliarder kroner og endring i prosent 2015–2016
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Kunnskapsintensiv tjenesteyting
I Viken foregår diversifiseringen av næringslivet i dag 
ved at en stadig større del av verdiskapingen knyttes 
til ulike og delvis nye former for kunnskapsintensiv 
tjenesteyting263. De siste ti årene (2008–2018) 
har om lag 75 prosent av den samlede økningen 
i sysselsettingen i Østfold, Akershus og Buskerud 
kommet i kunnskapsintensive, tjenesteytende 
næringer. Om lag 66 prosent av disse nye 
arbeidsplassene har kommet i Akershus. I 2018 var 
det bare i Buskerud at mindre enn halvparten av 
alle sysselsatte arbeidet innen kunnskapsintensiv 
tjenesteyting. 

263 Kunnskapsintensiv tjenesteyting er næringer hvor mer enn 33 prosent av de 
sysselsatte har høyere utdanning. Mer informasjon om hvilke næringer som 
inngår finnes i; Berg, Petter (2016) Kunnskapsintensive næringer i Norge, 
SSB-rapport 2016/4.

I Østfold økte samlet sysselsetting i tiårsperioden 
2008–2018 med i underkant av 1 000 sysselsatte. 
Det forsvant mange jobber i andre næringer, 
som så vidt ble erstattet av nye arbeidsplasser i 
kunnskapsintensive næringer. Denne utskiftingen 
framstår som en sterk forbedring for Østfolds del. 
Akershus skapte nesten tre ganger så mange flere 
arbeidsplasser som Østfold i perioden 2008–2018, 
men siden samlet sysselsetting i Akershus samtidig 
også økte sterkt, førte ikke det til at andel 
sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting endret 
seg på samme måte som i Østfold.

Både i Akershus og Buskerud har andel sysselsatte i 
kunnskapsintensiv tjenesteyting holdt seg noenlunde 
uendret 2009–2018.
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Figur 8.9 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2008–2018
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Kilde: SSB tabell 08536.

I Oslo var om lag 85 prosent av økningen i syssel-
settingen i perioden 2008–2018 knyttet til 
kunnskapsintensiv tjenesteyting. I perioden 2008 til 
2018 økte antall sysselsatte innen kunnskapsintensiv 
tjenesteyting mye mer i Oslo enn i Viken, med 
henholdsvis 46 800 og 31 750 nye sysselsatte. 

Betrakter vi de ulike kommuneregionene i Viken, ser 
vi at andelen arbeidsplasser (dvs. andel sysselsatte 
etter arbeidssted) i kunnskapsintensiv tjenesteyting 
i 2018 var størst i Bærum/Nye Asker samt i deler av 
Østfold. 

Figur 8.10 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2018
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Kart 8.1 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2018
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Kilde: SSB tabell 08536.

I kommunene i de mindre sentrale delene av Viken 
er sysselsettingen i kunnskapsintensiv tjenesteyting 
i hovedsak knyttet til kommunal tjenesteyting 
(undervisning, helse- og sosialtjenester) samt 
elektrisitets forsyning og kraftproduksjon. I mer 
sentrale strøk er en større del av den kunnskaps-
intensive tjenesteytingen knyttet til ulike former for 
teknisk, faglig og forretningsmessig tjenesteyting i 
privat sektor. 

Andelen sysselsatte i kunnskapsintensiv tjeneste-
yting264 var i 2018 høyest på Nesodden (69,9 
prosent), i Bærum (65,6 prosent) og i Rælingen 
(64,5). På Nesodden og i Bærum var denne andelen 
faktisk høyere enn i Oslo. Lavest andel sysselsatte 
i kunnskapsintensiv tjenesteyting fant vi i 2018 i 
Krødsherad (31 prosent), i Rømskog (32,3 prosent) 
og i Råde (35,1 prosent).

264 Antall sysselsatte i kunnskapsintensive næringer som andel av alle 
arbeidsplasser i kommunen/fylket
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Nyetableringer
Fylkene og kommunene har flere eksisterende 
oppgaver knyttet til lokal og regional nærings-
utvikling, og det er en rekke etablerte lokale og 
regionale indikatorer tilgjengelig for å følge opp 
dette.

Årlig etableres det mange nye virksomheter i 
både Viken og Oslo. Etableringstakten er høyere i 
Akershus enn i Østfold og Buskerud, men i alle tre 
fylkene er etableringstakten av nye foretak langt 
lavere enn i Oslo. Etter finanskrisa 2008–2009 har 
etableringstakten vært jevnt stigende i alle de tre 
fylkene.

Nyetableringsraten er definert som antall nyetablerte 
foretak i løpet av året sammenlignet med foretaks-
bestanden per 1. januar samme år.

Etableringsfrekvensen er antall nyregistrerte foretak 
i et år i prosent av antall foretak i begynnelsen 
av året. Høy etableringsfrekvens betyr at det er 
mange nystartede selskap. Det er stor forskjell på 
etableringsfrekvensen i ulike bransjer. I noen bransjer 
etableres det mange nye selskap, i andre bransjer 
etableres det få. Næringsstrukturen i fylket eller 
delregionen vil derfor påvirke etableringsfrekvensen 
i noen grad. Korrigerer vi for bransjestrukturen i 
de ulike fylkene ser i at nyetableringsraten var litt 
høyere enn forventet i Akershus 2008–2014, som 
forventet i Akershus 2015 og 2016, men litt lavere 
enn forventet i 2017. Etableringsfrekvensen har 
vært lavere enn det næringsstrukturen skulle tilsi 
både i Østfold og Buskerud alle de ti siste årene.265 

265 Telemarksforskning. (2019). www.regionaleanalyser.no (besøkt juli 2019).

Figur 8.11 Nyetableringsrate for foretak. Alle næringer og organisasjonsformer,  
unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene
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Foretakenes overlevelsesevne er betydelig bedre 
i Viken enn for nyetablerte virksomheter i Oslo. 
Virksomheter som etableres i de mindre sentrale 
delene av Viken har større overlevelsesevne enn 
virksomheter som etableres i de mest sentrale 
strøkene. I Viken er det særlig blant kommunene 
på Romerike at nye foretak har en relativt svak 
overlevelsesevne, og hvor nye virksomheter kommer 
til og opphører igjen i stor takt. 

Virksomhetenes overlevelsesevne har vært nedad-
gående i perioden 2001 til 2013 i alle deler av 
Viken/Oslo. Særlig store utslag fra år til år var det 
i Østfold (2007–2008) og (2011–2012). Den 
globale finanskrisen mellom 2008 og 2010 påvirket 
nyetablerte virksomheters overlevelsesevne direkte. 
Mens næringslivet hentet seg saktere inn igjen fra 
dette ytre sjokket i Viken, hadde finanskrisa bare 
mindre, kortsiktige virkninger på virksomhetenes 
overlevelsesevne i Oslo.

Figur 8.12 Andel overlevde foretak 3 år etter nyetableringen, etter etableringsår
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Unge som ikke er i opplæring, utdanning  
eller i arbeid (NEET)
Aldersgruppen unge omfatter ulike deler av 
aldersspennet 15–34 år. I Norge er det stadig færre 
i denne gruppen som faller utenfor i aldersgruppen 
15–18 år, mens andelen unge som verken er i 
arbeid, opplæring eller under utdanning er økende 
i aldersgruppen 18–24 år og i noen grad også i 
aldersgruppen 24–29 år. 

Flere av fylkene rundt Oslofjorden har en særlig 
utfordring i å gi unge som ikke er i utdanning, 
opplæring eller arbeid innpass i arbeidslivet. I disse 
fylkene er andelen unge som ikke er i utdanning, 
opplæring eller arbeid høy, sammenlignet med andre 
norske fylker. 

Andelen unge i aldersgruppen 18–24 år var 
på Sør-Østlandet (Østfold, Vestfold, Buskerud 
og Telemark) gjennomgående høyere enn 

landsgjennomsnittet mellom 2003 og 2017, 
men under landsgjennomsnittet i 2018. For 
hovedstadsregionen (Oslo/Akershus) har situasjonen 
vært omvendt i 2015–2018. Her har andelen 
unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring 
lenge vært under landsgjennomsnittet, men lå over 
landsgjennomsnittet i 2018.

Det er imidlertid regionale forskjeller i andelen unge 
voksne kvinner og unge voksne menn som ikke er i 
arbeid, utdanning eller i opplæring i området rundt 
Oslofjorden. På Sør-Østlandet er det i dag høyere 
andeler unge kvinner enn unge menn som ikke er 
i arbeid, under utdanning eller opplæring. I Oslo/
Akershus er situasjonen omvendt – her har andelen 
unge menn som ikke er i arbeid, under utdanning 
eller opplæring økt sterkt fra 2016 til 2018, mens 
den har gått betraktelig ned blant unge menn på 
Sør-Østlandet de to siste årene.

Figur 8.13 Andel 18–24-åringer som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring
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Figur 8.14 Andel 18–24-årige kvinner som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring)
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Figur 8.15 Andel 18–24-årige menn som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring
Andel menn 18-24 år som verken er i arbeid, 

utdanning eller opplæring, 2005-2018
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Sysselsettingsandel blant innvandrere
Det er viktig å sikre at arbeidsinnvandrere, og 
særlig kvinnelige innvandrere, får et fast tilhold 
i arbeidslivet. Sysselsettingsandelen blant ulike 
innvandringsgrupper varierer i ulike deler av Viken, 
avhengig av innvandrernes landbakgrunn. 

Ser vi på sysselsettingsandelen for alle innvandrere 
under ett ser vi at menn har høyere syssel settings-
andel enn kvinner i alle deler av Viken samt Oslo. 
Innvandreres sysselsettingsandel er høyest i 
Akershus for både for kvinner og menn, og betydelig 
lavere i Østfold enn i andre deler av Viken og Oslo – 
også her for begge kjønn.

Figur 8.16 Sysselsettingsandel blant innvandrere (15–74 år) 2008–2018Sysselsettingsandel blant innnvandrere 2008-2018
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Kilde: SSB tabell 11607.

Figur 8.17 Sysselsettingsandel blant innvandrere (15–74 år) 2008–2018, etter kjønn
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Innvandrere fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia 
og New Zealand har gjennomgående høyere 
syssel settingsandel enn befolkningen som ikke har 
innvandrerbakgrunn i alle de fire fylkene. Det er 
altså menn og kvinner fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-
Amerika, Europa utenom EU/EFTA, samt Oseania 
utenom Australia og New Zealand som har lengst vei 
inn i arbeidsmarkedet, både i Viken og i Oslo. Det går 

riktig vei – siden 2015 har sysselsettingsandelen 
for disse innvandrergruppene i Viken økt mer, målt i 
prosentpoeng, enn økningen i befolkningen som ikke 
har innvandrerbakgrunn (jfr. den tilsvarende tabellen 
i innledningen til dette kapitlet). Det er særlig 
situasjonen for innvandrere i Oslo og Akershus som 
har bedret seg.

Figur 8.18 Sysselsettingsandel blant innvandrere fra Asia, Afrika,  
Europa utenom EU/EFTA* (15–74 år) 2008–2018
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Kilde: SSB tabell 11607.

Den langvarige tendensen er at sysselsettings-
andelen har gått ned for begge kjønn i alle deler 
av Viken samt Oslo fra 2008 til 2018. I gruppen 
innvandrere fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, 
Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia 
og New Zealand er det kun blant kvinner i Oslo og 
Akershus at sysselsettingsandelen var høyere i 2018 
enn i 2008.
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Mål 9 Innovasjon  
og infrastruktur 
Bærekraftsmål 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme 
inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
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Status for mål 9 globalt 266

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi 
og informasjonsteknologi er helt avgjørende for 
å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er 
den underliggende strukturen som må være på 
plass for at et samfunn skal kunne fungere. En god 
infrastruktur er en forutsetning for økt vekst og 
produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og 
helsetilbud. 

Teknologisk utvikling, innovasjon og nyskaping 
kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som 
oppstår som følge av at infrastrukturen utbygges. 
I det som omtales som en tredje generasjons 
innovasjonspolitikk orienteres det mot å møte 
sosiale og globale utfordringer, gjerne i lys av 
FNs bærekraftsmål. En slik politikk bygger på 
at alle berørte parter skal involveres i denne 
politikkutformingen, ikke bare de aktørene som 
tradisjonelt har vært regnet som faglige og politiske 
eksperter.

Det rådende økonomiske klimaet i verden har 
ikke vært til hjelp for det globale arbeidet med 
innovasjon og infrastruktur. Selv om det er foretatt 
økte investeringer i utbygging av infrastruktur i 
utviklingslandene, særlig innen telekommunikasjon, 
så møter de minst utviklede landene stadig store 
hindringer i arbeidet med å kunne legge om 
økonomiene sine mot økt industriproduksjon. Målet 
for disse landene er å kunne doble industriens andel 
av brutto nasjonalprodukt (BNP) fra 2015 til 2030. 
I disse landene er investeringene i forskning og 
utvikling (FoU) også betydelig under gjennomsnittet 
på verdensbasis. 

266 Kilden til informasjonen i status på globalt nivå er hentet fra https://unstats.
un.org/sdgs/report/2019/goal-09/ hvis ikke annet er nevnt.

Infrastruktur
Effektive transporttjenester er en forutsetning for 
økonomisk vekst. Målt i volum foregår mer enn 80 
prosent av all godstransport til havs. Sjøtransporten 
er derfor helt sentral for verdens handel. Den 
internasjonale maritime godstransporten økte 
med 3,7 prosent i 2017. Den forventede veksten 
i maritime transporttjenester vil legge økt press på 
den havgående transportinfrastrukturen.

Veksttakten i verdens vareproduksjon gikk ned 
i 2018. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av 
tollbarrierer, noe som legger en demper både på 
investeringsvilje og framtidige vekstmuligheter. Til 
tross for dette har vareproduksjonens andel av BNP 
globalt økt marginalt fra 15,9 prosent i 2008 til 
16,5 prosent 2015. Andelen lå på det samme nivået 
også i 2018. Industriens andel av BNP i de minst 
utviklede landene er fortsatt lav.

Innovasjon og verdiskaping
På globalt nivå økte andelen av BNP som anvendes til 
forskning og utvikling (FoU) fra 1,52 prosent i 2000 
til 1,68 prosent i 2016. De fattigste landene ligger 
langt under dette nivået. I Europa og Nord-Amerika 
gikk 2,21 prosent av BNP til FoU i 2016. Selv om 
antallet forskere per million innbyggere har økt 
fra 804 i 2000 til 1 163 i 2016 er denne veksten 
ujamnt fordelt blant landene i verden. I landene 
sør for Sahara var det bare 91 forskere per million 
innbyggere i 2016. 

Industriansattes andel av samlet sysselsetting 
har gått ned fra 15,3 prosent i 2000 til 14,2 
prosent i 2018, etter hvert som stadig flere land 
gradvis legger om produksjonsfaktorene sine fra 
landbruk og vareproduksjon med lav verdiskaping 
til former for vareproduksjon og tjenesteyting som 
gir høyere avkastning. I 2016 sto middels- og 
høyteknologisk vareproduksjon for 44,7 prosent av 
verdiskapingen i industrien på verdensbasis. Denne 
formen for vareproduksjon utgjorde 47,4 prosent av 
verdiskapingen i industrien i Nord-Amerika og Europa 
i 2016, men bare 10,4 prosent av verdiskapingen i 
industrien i de minst utviklede landene. 
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Status for mål 9 nasjonalt 
Norge har gjennomgående en godt utbygd 
infrastruktur. Samferdselsløsninger, tilgang på energi 
og vann, og en effektiv informasjonsinfrastruktur har 
stor betydning for et velfungerende samfunn og et 
konkurransedyktig næringsliv. 

Stortinget vedtok i 2017 Nasjonal Transportplan 
2018–2029. Den har en samlet økonomisk ramme 
på 1 064 milliarder kroner i planperioden, og skal 
bidra til å utvikle et transportsystem som er sikkert, 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling som 
fremmer lavutslippssamfunnet. 131 milliarder kroner 
av den samlede økonomiske rammen skal hentes inn 
gjennom bompenger.267 

I 2017 var utslippsintensiteten for klimagasser 
fra økonomiske aktiviteter i Norge 2,2 prosent 
lavere enn året før.268 Denne trenden har vært 
nedadgående helt siden 1990, og utslipp s-
intensiteten har blitt halvert i løpet av denne 
perioden. Siden 1990 har produksjonen fra 
økonomiske aktiviteter i Norge økt med 107,4 
prosent, mens utslippene av klimagasser samtidig 
bare har økt med 3,5 prosent. Siden 1990 har 
utslippene av klimagasser fra industrien gått ned 
med 60 prosent. Det samme gjelder for utslippene 
fra jordbruket, skogbruket og fiskerinæringen. 269

Teknologi og kunnskap har en nøkkelrolle i over-
gangen mot lavutslippssamfunnet. De norske 
FoU-utgiftene utgjorde 2,1 prosent av brutto 
nasjonal produkt i 2017, en økning fra 1,9 prosent to 
år tidligere. Offentlig og privat sektors samlede FoU-
utgifter var 69,18 milliarder kroner i 2017.270

Den norske langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning 2019–2028 ble revidert i 2018. 
FNs bærekraftsmål har ligget til grunn for denne 
revisjonen. 

267 Nasjonal transportplan 2018 -2029 (2016-2017), Meld. St. 33, side 10

268 Finansdepartementet (2019), One year closer 2019

269 https://www.ssb.no/nrmiljo

270 https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

Målt per millioner innbyggere økte antallet fulltids 
sysselsatte i FoU i Norge fra 8 210 i 2015 til 8 897 i 
2017. Veksten i antall heltidssysselsatte i FoU var på 
6,5 prosent 2016–2017, betraktelig mer enn den 
underliggende befolkningsveksten.271 

Status for mål 9 regionalt
I Nasjonal Transportplan 2018–2029 er det 
foreløpig fordelt 23 455 millioner kroner til 
prosjekter i Østfold, 25 978 millioner kroner til 
prosjekter i Akershus og 41 350 millioner kroner 
til prosjekter i Buskerud. Dette omfatter satsinger 
på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de største 
byområdene i Nedre Glomma, Buskerudbyen 
og bybåndet Oslo-Akershus, samt ulike vei- og 
jernbaneprosjekter. Det kan etter hvert dessuten 
bli behov for en fase to på terminal T2 ved Oslo 
lufthavn.272

I Viken står tjenesteytende næringer for mer 
enn 90 prosent både av verdiskapingen og 
sysselsettingen. Industrien har en avtakende andel 
av sysselsettingen. I deler av Østfold og Buskerud 
finner vi høyteknologiske industrivirksomheter som 
er i vekst. Disse er i hovedsak knyttet til produksjon 
av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter. 
Patenteringsaktiviteten i ulike deler av Viken 
viser klart i hvilke delregioner høyteknologisk 
industrivirksomhet står sterkt.

271 SSB tabell 11010

272 Nasjonal Transportplan 2018-2029, Mld. St. 33 (2016-2017)
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Figur 9.1 Patenter per tusen innbyggere (2015). Økonomiske regioner 
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Kilde: Andreassen (2018)273 

I det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet i Norge 
blir Viken, betraktet under ett, et gjennomsnitts-
fylke. Antallet FoU-ansatte per 1 000 sysselsatte 
ligger under landsgjennomsnittet, selv om antallet 
er økende både i Østfold og Buskerud. Det er store 
delregionale forskjeller internt i det nye fylket.

EUs Regional Innovation Scoreboard274

Siden 2009 har Europakommisjonen med ujamne 
mellomrom publisert et Regional Innovation 
Scoreboard, hvor regioner fra ulike europeiske land 
sammenlignes med hensyn til sine rammebetingelser, 
ressursbruk og prestasjoner knyttet til FoU og 
innovasjonsaktiviteter. Regionene vurderes 
ved hjelp av ulike indikatorer som beskriver a) 
regionale rammebetingelser, b) ressursbruk, c) 
innovasjonsaktiviteter samt d) resultater mht. 
sysselsetting og virksomhetenes omsetning. 

273 Andreassen, G.L. (2018). Innovation and wage inequality in Norwegian 
regions. Is there a link? Masteroppgave i samfunnsøkonomi, universitetet i 
Oslo (vår 2018).

274 Informasjonen i dette underkapittelet er hentet fra https://ec.europa.eu/
growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

De sju norske landsdelene inngår i denne regionale 
sammenligningen. Oslo og Akershus er en egen 
landsdel, mens Sør-Østlandet, som består av 
fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark, er 
en annen. I disse gjennomgangene er det altså ikke 
mulig å få en samlet framstilling for Viken. 

Den niende utgaven av EUs Regional Innovation 
Scoreboard kom sommeren 2019, og bygger i 
hovedsak på data fra 2015–2017. Her sammen-
lignes 238 regioner fra 31 europeiske land med 
hensyn til 17 ulike indikatorer. I perioden 2011–
2019 har alle de norske landsdelene forbedret 
sine prestasjoner sammenlignet med de øvrige 
regionene i Europa på disse indikatorene. I nasjonal 
sammenheng ble Oslo og Akershus nest best i 2019, 
like bak Trøndelag, mens Sør-Østlandet gjorde det 
nest dårligst blant de norske landsdelene, kun bedre 
enn Innlandet (Hedmark og Oppland). 
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Sør-Østlandet skårer bedre enn Oslo og Akershus 
på flere av indikatorene, og markerer seg særlig med 
høy innovasjonsaktivitet blant små og mellomstore 
virksomheter. Oslo og Akershus skiller seg ut 
med å ha gode rammebetingelser for innovasjon. 
I en europeisk sammenheng er andelen små og 
mellomstore virksomheter som gjennomfører 
markeds- og organisatoriske innovasjoner stor i alle 
deler av Viken (det vil si både i Oslo/Akershus og på 
Sør-Østlandet). 

De norske landsdelene gjør det gjennomgående godt 
mht. nasjonale rammebetingelser og ressursinnsats 
knyttet til FoU og innovasjon, men dårligere på 
oppnådde resultater (innovasjoner, FoU-utgifter i 
næringslivet, eksportinntekter fra høyteknologisk 
industrivirksomhet) i slike internasjonale 
sammenligninger.

Vei og gatestandard
Gode betingelser for person- og varetransport 
er et av kjennetegnene ved en god infrastruktur. 
I direktoratet for forvaltning og IKTs (DIFIs) 
innbyggerundersøkelse blir innbyggerne spurt om 
hvordan de vurderer standarden på veier og gater 
(kapasitet, kvalitet, sikkerhet) i sin kommune. 
Vegstandarden har gjennomgående blitt bedre i 
alle deler av Viken fra 2010 til 2017, ifølge denne 
undersøkelsen. Det var innbyggerne i Akershus som 
oppga at de var mest fornøyd med veistandarden 
gjennomgående i hele perioden 2010–2017, selv 
om Akershusinnbyggerne ble noe mindre fornøyde 
med veistandarden sin fra 2015 til 2017.275

275 https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/
innbyggerundersokelsen-2017

Tabell 9.1 Vurdering av standarden på veier og gater

Gjennomsnittsverdi* for standard på veier og gater

2010 2015 Endring 
2010-2015

Østfold 3,47 3,89 0,42

Akershus 4,02 4,49 0,47

Buskerud 3,47 3,86 0,39

Gjennomsnittsverdi, rangert på en skala fra 1–7 hvor 1=svært 
dårlig og 7=svært bra. 
Kilde: DIFIs innbyggerundersøkelser (ulike år), bearbeidet av AFK. 

Underlaget for tabellen over bygger på svar fra 
til sammen ca. 2 500 Viken-respondenter i hver 
innbyggerundersøkelse. 

Sysselsetting i industrien
I Viken står tjenesteytende næringer for mer 
enn 90 prosent både av verdiskapingen og 
sysselsettingen. Industrien har en avtakende andel 
av sysselsettingen. I deler av Østfold og Buskerud 
finner vi høyteknologiske industrivirksomheter som 
er i vekst.

I alle deler av Viken har andelen – og antallet – 
sysselsatte i industrien vært nedadgående de siste 
ti årene. Den samlede industrisysselsettingen i Viken 
har gått ned fra 52 361 i 4. kvartal 2007 til 44 232 
ti år seinere. I 2018 var i overkant av 11 prosent av 
alle arbeidsplassene i Østfold og Buskerud å finne i 
industrien. I Oslo var den tilsvarende andelen bare på 
2,9 prosent.
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Figur 9.2 Andel sysselsatte i industrien, etter arbeidssted, 2008–2018
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*I Viken inngår også sysselsatte i Lunner, Jevnaker og Svelvik. 
Kilde: SSB tabell 07984. 

Ser vi på den delen av industrien som betraktes 
som høyteknologiske industrinæringer blir bildet 
mer sammensatt. Til den høyteknologiske delen av 
industrien regner vi produksjon av farmasøytiske 
produkter, romfarts- og luftfartøyer samt produksjon 
av datamaskiner, elektroniske og optiske produkter. 
Til sammen var det nær 3 400 sysselsatte i høy-
tekno logiske industrivirksomheter i Viken 4. kvartal 
2017, 450 færre enn 10 år tidligere. I 2017 
utgjorde disse 7,8 prosent av den samlede industri-
sysselsettingen i Viken.

I Oslo og Akershus utgjør sysselsettingen knyttet 
til høyteknologiske produkter en stadig mindre 
del av industrisysselsettingen 2007–2017. Sett 

over samme tidsperiode er utviklingen annerledes 
i ‚industrifylkene‘ Buskerud og Østfold. Syssel-
settingen knyttet til høyteknologisk vareproduksjon 
blir stadig større i Østfold (om enn fra et svært 
lavt utgangspunkt i 2007). Særlig i Buskerud 
utgjør sysselsettingen knyttet til høyteknologisk 
vareproduksjon en relativt stor andel av samlet 
industrisysselsetting. 

I mer enn halvparten av kommunene i Viken (33 
kommuner) var det ingen arbeidsplasser innen 
høyteknologisk industriproduksjon 4. kvartal 2017, 
og bare sju kommuner i Viken hadde mer enn 50 
arbeidsplasser innen høyteknologisk industri-
produksjon. De høyteknologiske industri bedriftene er 

Figur 9.3 Andel av sysselsatte i industrien som arbeider i høyteknologiske industrinæringer, 2007–2017
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altså konsentrert til noen ganske få kommuner.  
I 2017 sto Halden, Asker og Kongsberg alene for 
79,6 prosent av all sysselsetting i høyteknologiske 
industrivirksomheter i Viken. Slik virksomhet blir 
stadig mer konsentrert – i 2007 var disse tre 
kommunenes andel av den høyteknologiske industri-
sysselsettingen i Viken bare på 67,2 prosent.276 

Forskning og utvikling
I det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet i 
Norge blir Viken, betraktet under ett, sett på som et 
gjennomsnittsfylke. Antallet FoU-ansatte per 1 000 
sysselsatte ligger under landsgjennomsnittet, selv 
om antallet er økende både i Østfold og Buskerud. 
Det er store delregionale forskjeller internt i det nye 
fylket.277

De totale FoU-utgiftene i Viken, målt i faste 
2010-priser, økte fra 8 326 millioner kroner i 2001 
til 10 976 millioner kroner i 2017. Målt i faste priser 
har det vært en sterk økning fra 2013 til 2017. 
Akershus stod for omkring 70 prosent av de samlede 
FoU-utgiftene i Viken i 2017. Dette er en andel som 
har vært omtrent uforandret de siste 15 årene. Også 
Østfolds og Buskeruds andel av FoU-utgiftene har 
holdt seg relativt stabile utover på 2000-tallet.

276 SSB tabell 09016

277 https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

Figur 9.4 Totale FoU-utgifter i faste 2010-priser  
(mill. kr.), 2001–2017
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Kilde: https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

I Norge var det 2017 i overkant av 22 forskere 
og faglig personale tilknyttet forskning per 
1 000 sysselsatte. Viken ligger godt under dette 
landsgjennomsnittet, som trekkes sterkt opp av 
opphopningen av forskerårsverk i de tradisjonelle 
universitetsbyene (Oslo, Bergen, Trondheim, 
Tromsø). I Viken er det særlig i Buskerud vi har sett 
en jamn vekst i antallet forskere og faglig personale 
fra 2011 til 2017.

Figur 9.5 Forskere og faglig personale per 1000 sysselsatte, 2011–2017
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Mål 10 Mindre ulikhet
Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke 
automatisk til mindre fattigdom. Å redusere ulikheter mellom land, og innad 
i land, er viktig for å skape bærekraftig utvikling. En rettferdig fordeling av 
ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. 
Ulikhet handler om inntekt/formue, tilgang til utdanning, helsehjelp og 
muligheter.
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Status mål 10 globalt
Den globale økonomiske ulikheten øker, og er særlig 
knyttet til eierskap av kapital. De en prosent rikeste 
i verden fikk 22 prosent av den globale inntekten 
i 2016, mot 16 prosent i 1980. Den halvdelen av 
verdens befolkning som har lavest inntekt fikk 10 
prosent av den globale inntekten samme år.278 

Ulikhet handler også om ulikhet i tilgang på 
helsetjenester, utdanning og representasjon i 
politiske beslutningsprosesser. Dårlig tilgang på 
helsetjenester og utdanning på globalt nivå henger 
ofte sammen med ulikhet i inntekt og fattigdom.

Status mål 10 nasjonalt
Den økonomiske ulikheten i Norge, og antall barn 
som lever i husholdninger med lav inntekt, har økt i 
lengre tid. Lavinntekt i norsk sammenheng handler 
mer om utenforskap og sosiale konsekvenser enn 
om fattigdom i tradisjonell forstand. Lavinntekt blant 
barn påvirker livssituasjonen deres her og nå, men 
kan også gi negative konsekvenser som følger barnet 
inn i voksen alder.279 

«Å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk 
status kan ha en rekke negative følger for 
barn og unges psykologiske utvikling, og 
utviklingsmessige utfordringer i småbarnsalderen 
kan også danne utgangspunkt for dårligere helse 
og lavere sosioøkonomisk status i ungdoms- og 
voksenlivet».280 

Med Norges offentlige helsevesen har befolkningen 
i lang tid hatt tilnærmet lik tilgang til helsetjenester. 
Vekst i private helsetjenester (hjemme og i utlandet) 
som tilbyr behandlinger/medisiner som ikke er i bruk 
i det offentlige utfordrer dette bildet. 

278 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-
goals/goal-10-reduced-inequalities.html

279 Hyggen, Brattbakk og Borgeraas (2018), Muligheter og hindringer for barn i 
lavinntekstfamilier, Rapport 11/18, NOVA

280 Bøe, Tormod (2015) «Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske 
utvikling: familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet», 
Helsedirektoratet (12/2015), side 4

Status mål 10 regionalt 
Økonomisk ulikhet
Det er flere måter å måle økonomisk ulikhet, 
og de ulike målene forteller om ulike sider ved 
ulikhet. Her omtaler vi utvikling i inntekt for de 40 
prosent fattigste, ulike definisjoner på lavinntekt, 
Ginikoeffisienten og en indikator som forteller om 
avstanden mellom de ti prosent fattigste og rikeste 
(P90/P10). Hvorvidt ulikheten øker, er stabil, eller 
går ned, vil være avhengig av hvilken indikator man 
ser på; en kommune kan fint ha nedgang i en type 
økonomisk ulikhet, men økning i en annen. 

Utvikling i inntekt for de 40 prosent fattigste
Det har vært en jevn stigning i beløpet som skiller 
ut de 40 prosent av befolkningen som har lavest 
inntekt i både Østfold, Akershus og Buskerud. 
Økningen har vært klart større enn prisstigningen i 
perioden (25,8 prosent fra 2004–2017281). Likevel 
er det slik at enkelte grupper blant de aller fattigste 
ikke har hatt en inntektsvekst som har holdt tritt 
med prisstigningen.282

281 KPI-JAE, også såkalt kjerneinflasjon. Dette er inflasjon når avgiftsendringer 
og uten energivarer. Se SSB tabell 05335

282 Akershus Fylkeskommune (2017), Tall og fakta om befolkningen i Akershus, 
Akershusstatistikk 2/2017, s 52
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Figur 10.1 Utvikling i grenseverdien som skiller ut 40% av befolkningen med lavest inntekt 2004–2017
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Lavinntekt
Når man snakker om lavinntekt bruker man 
inntekts begrepet inntekt etter skatt per forbruks-
enhet. Dette er husholdningens inntekt etter skatt 
«korrigert» for ulikheter i husholdningsstørrelse og 
sammensetning (se mer om lavinntekt under mål 1). 

eus fattigdomsgrense
Den mest brukte definisjonen av lavinntekt 
er 60 prosent av medianinntekten etter skatt 
per forbruksenhet (med EUs forbruksvekter 
– se definisjoner). Ofte legges den nasjonale 
medianinntekten til grunn. Dette er også EUs 
fattigdomsgrense. Lavinntektsbegrepet forteller 
noe om ulikhet i den halvdelen av befolkningen som 
tjener minst. Helt konkret forteller statistikken oss 
hvor mange som har mindre penger enn 60 prosent 
av inntektsbeløpet som deler befolkningen i to 
like store deler. Er alle i den fattigste halvdelen av 
befolkningen like fattige (ingen ulikhet blant disse), 
vil andelen med lavinntekt være null.

sterk sammenheng mellom andel med lavinntekt 
og det generelle inntektsnivået i kommunen
I Viken er det særlig mindre sentrale kommuner som 
har høy andel personer med lavinntekt (med enkelte 
unntak). Dette er kommuner som også har en lavere 
medianinntekt generelt sett. Nivået på kommunenes 
medianinntekt forklarer om lag 74 prosent av 
variasjonen av omfanget av lavinntekt.283

Den sterke sammenhengen mellom kommunens 
median inntekt og omfanget av lavinntekt i 
kommunen vises tydelig i figur 10.2; Kommuner med 
høy median inntekt har lavt omfang av lavinntekt. 
Lavinntektsmål som bygger på nasjonal median 
er derfor i stor grad et produkt av kommunens 
inntektsnivå sammenlignet med det nasjonale nivået. 
Nivået på både medianinntekt og andel personer i 
husholdninger med lav inntekt varierer endel mellom 
kommunene i Viken.

283 Lineær regresjon (medianinntekt og andel personer med lavinntekt med 
utgangspunkt i nasjonal median), justert R-kvadrat; 0,74, Signifikans-F; 
3,64E-20
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Figur 10.2 Sammenhengen mellom medianinntekt og andel 
med lavinntekt i kommunene (nasjonal median)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000

Medianinntekt og andel med lavinntekt 
i kommunene (nasjonal median)

Kilde: SSB tabell 06947 og 06944 

Et viktig argument mot å bruke lavinntekt målt 
med nasjonal median som utgangspunkt for 
fattigdomsmål, er at kostnadsnivået (spesielt for 
boliger) varierer mye fra sted til sted (se mål 1). Hvis 
man er opptatt av ulikhet og utenforskap blant barn 
er det uansett ikke særlig relevant å sammenligne 
husholdningenes inntekt med det nasjonale nivået. 
Barn forholder seg i stor grad til hva som er vanlig 
blant barn de har rundt seg, og ikke hva som er 
vanlig i Norge samlet sett. Å bruke kommunal median 
kan gi en bedre indikator for både utenforskap og 
relativ fattigdom blant barn. 

I tillegg til å legge den kommunale medianinntekten 
til grunn kan man legge begrensninger på hvor 
mye penger husholdningene har tilgjengelig i bank-
innskudd og ulike verdipapirer (kalt brutto finans-
kapital). I tallene som presenteres her er grensen satt 
til 1 G per husholdning (1 G var 92 576 kroner per 
1.mai 2016284).

Omfanget av lavinntekt blant barn, målt mot 
kommunal median og med begrensning i brutto 
finans kapital, viser ikke samme sterke sammenheng 
med nivået på medianinntekten i kommunen som vi 
så med nasjonal median (se figur 10.3). Det er likevel 

284 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/
Grunnbelopet+i+folketrygden

en signifikant sammenheng, og om lag 11 prosent 
av variasjonen i lavinntekt kan tilskrives ulikhet i 
kommunenes medianinntekt.285

Figur 10.3 Sammenhengen mellom medianinntekt og andel 
med lavinntekt i kommunene (kommunal median)

Medianinntekt og lavinntekt blant barn
(kommunal median)

0

5

10

15

20

25

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000

Kilde: Bufdir og SSB tabell 06944

lavinntekt blant barn
Kart 10.1 viser omfanget av lavinntekt blant barn 
i 2016 hvis man bruker kommunal medianinntekt 
og utelater husholdninger med mer en 1G i brutto 
finanskapital (92 576 kr i 2016). 

Den høyeste andelen barn i familier med lavinntekt 
finner vi i Flå kommune hvor hele 20,4 prosent av 
barna tilhørte en lavinntektshusholdning i 2018. 
Årsaken til det høye nivået i Flå er i stor grad 
bosetting av flyktninger; Omfanget av lavinntekt 
er større blant innvandrere (se mål 1) og særlig 
bosetting av flyktningfamilier i små kommuner kan gi 
store utslag i andel personer med lavinntekt. 

Hvis vi ser bort fra Flå kommune, var andelen 
med barn i lavinntektsfamilier høyest i Flesberg 
og Drammen (henholdsvis 14,1 og 13,3 prosent). 
Nittedal og Ås hadde lavest andel blant kommunene i 
Viken, med 5,7 og 5,5 prosent).

285 Lineær regresjon (medianinntekt i kommunene og andel personer med 
lavinntekt med utgangspunkt i kommunal median), justert R-kvadrat; 0,11, 
Signifikans-F; 0,0049
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Kart 10.1 Andel barn (0–17 år) i husholdninger med lavinntekt (kommunal median) 2016

mer enn 14,1
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9,8 - 11,9

7,6 - 9,7

mindre enn 7,6

Prosent

Andel barn (0-17 år)
i husholdninger med
lavinntekt
2016
Viken og Oslo

Norge: ikke relevant
Oslo: 13,3%

Ingen data

Kilde: Bufdir
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Kart 10.2 Endring i andel barn (0–17 år) i husholdninger med lavinntekt (kommunal median) 2013–2016

3,0 - 3,9

2,0 - 2,9

1,0 - 1,9
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Endring i andel barn
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Viken og Oslo

Norge: ikke relevant
Oslo: 0,3 pp.

Ingen data

Kilde: Bufdir

Kart 10.2 viser endring omfanget i lavinntekt blant 
barn fra 2013 til 2016 (endring i prosentpoeng, 
ellers samme definisjon som i kart 10.1). I Jevnaker 
og Hurdal var det en sterk vekst i andel barn i 
husholdninger med lavinntekt fra 2013 til 2016 
(opp henholdsvis 3,9 og 3,8 prosentpoeng). 16 
kommuner i Viken hadde en nedgang i samme 
periode, og nedgangen var størst i Trøgstad (1,6 
prosentpoeng), Hemsedal (1,5 prosentpoeng) og 
Skiptvet (1,4 prosentpoeng).

190



Kart 10.3 Andel personer i husholdninger med lavinntekt (nasjonal median) 2017

mer enn 14,0

12,2 - 14,0

10,3 - 12,1

8,4 - 10,2

mindre enn 8,4

Prosent

Andel personer
i husholdninger med
lavinntekt (alle aldre)
Nasjonal median 2017
Viken og Oslo

Norge: 11,2%
Oslo: 15,5%

Kilde: SSB tabell 06947

lavinntekt i befolkningen som helhet
For befolkningen som helhet lages det ikke tall 
med kommunal median som utgangspunkt. Kart 
10.3 viser andel av befolkningen som bodde i 
husholdninger med lav inntekt i 2017, når man 
legger 60 prosent av nasjonal medianinntekt til 
grunn. Igjen ser vi høy andel, og sterk vekst, i Flå 
kommune. Også her er forklaringen bosetting av 
flyktninger. De geografiske variasjonene i lavinntekt 
i dette kartet er som tidligere nevnt i stor grad 
et produkt ulikhet i det generelle inntektsnivået i 
kommunene. 
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Kart 10.4 Endring i andel personer i husholdninger med lavinntekt (nasjonal median) 2005–2017
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Kilde: SSB tabell 06947

Kart 10.4 viser endring i andel personer i 
husholdninger med lavinntekt fra 2005 til 2017 
(samme definisjon som i kart 10.3). Syv kommuner i 
Viken hadde nedgang i perioden (Hemsedal, Hvaler, 
Marker, Rømskog, Ål, Nes (Buskerud) og Nore og 
Uvdal). Nedgangen var størst i Hemsedal (ned 1,9 
prosent). Sterkest vekst i andel finner vi i Flå  
(6,9 prosent), Moss (4,3 prosent) og Sarpsborg  
(3,6 prosent).

I Viken samlet sett økte antall personer i 
husholdninger fra 79 500 i 2005 (8,0 prosent av 
befolkningen) til 121 500 i 2017 (10,3 prosent 
av befolkningen). Dette er en vekst på 42 000 
personer og tilsvarer en vekst på hele 52,8 prosent.

Ginikoeffisienten
Mens lavinntekt sier noe om ulikhet blant 
den fattigste halvdelen av befolkningen, viser 
Ginikoffesienten samlet økonomisk ulikhet i 
befolkningen. Hvis alle tjener det samme vil 
Ginikoeffisienten være null (ingen ulikhet). Hvis en 
person får all inntekt (alle andre tjener ingenting), vil 
Ginikoeffisienten bli 1. Sør-Afrika regnes som landet 
med høyest kjent Ginikoeffisient med 0,625 (tall for 
2013). 11–12 land antas å ha lavere Ginikoeffisient 
enn Norge.286

286 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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Bærum har høyest Ginikoeffisient i Viken fulgt av 
Asker, Gjerdrum og Frogn. Laveste verdi (minst 
ulikhet) finner vi i Nes (Akershus) og Skiptvet. I 
perioden 2009–2017 økte Ginikoeffisienten mest i 
Gjerdrum og minst i Rømskog og Hurum.287

Bærum er kommunen i Norge med mest ulikhet, 
målt som Ginikoeffisient. Asker og Gjerdrum kommer 
også inn blant de fem kommunene med høyest 
Ginikoeffisient i Norge. 

287 SSB tabell 09114

Avstanden mellom de ti prosent 
rikeste (P90) og fattigste (P10)
En annen måte å måle inntektsulikhet på er 
forholdet mellom inntektsbeløpet som skiller ut de 
ti prosent rikeste fra resten av befolkningen (P90), 
og inntektsbeløpet som skiller ut de ti prosent 
fattigste (P10). Indikatoren kalles P90/P10 og viser 
oss avstanden mellom den fattigste og den rikeste 
tiendelen i befolkningen. 

Avstanden mellom den fattigste og rikeste tiendelen i 
befolkningen i Viken er størst i Bærum (3,5) og Asker 
(3,3). Minst avstand finner vi i kommunene Våler, 
Enebakk og Nes (Akershus). Ti av Vikenkommunene 
ligger over landsgjennomsnittet (2,8). 

Kart 10.5 Avstanden mellom de ti prosent rikeste (P90) og fattigste (P10) 2017

mer enn 3,5
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3,0 - 3,2
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Norge: 2,8
Oslo: 3,6

Kilde: SSB tabell 09114
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I perioden 2004–2017 var det ingen endring i 
avstand mellom de ti prosent fattigste og rikeste 
for åtte av kommunene i Viken. 14 av kommunene i 
Viken hadde en vekst som var større enn for Norge 
samlet sett. Høyest vekst hadde Flå og Bærum. For 
Flå er det bosetting av flyktninger, kombinert med 
lav folkemengde, som i stor grad påvirker resultatet. 

Politisk representasjon
Kvinneandelen i kommunestyrene er 37,8 prosent 
i Østfold, 44,4 prosent i Akershus og 41,1 prosent 
i Buskerud (tall fra 2015). Kvinner er dårligere 
representert enn menn, men aldersrepresentasjonen 
er til gjengjeld jevnere blant kvinnene, særlig i 
Østfold (se mer om dette under bærekraftsmål 5).

Personer med annen landbakgrunn enn Norge er 
dårlig representert i kommunestyrene (tall fra 
2015). I Oslo/Akershus, hadde 6,1 prosent av 
representantene annen landbakgrunn, mens gruppen 
utgjør 17,9 prosent (Akershus) og 31,9 prosent 
(Oslo) av befolkningen. 

Kart 10.6 Endring i avstanden mellom de ti prosent rikeste (P90) og fattigste (P10) 2004–2017
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Kilde: SSB tabell 09114
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Tabell 10.1 Personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene (2015), etter landbakgrunn, landsdeler

Norge Øvrige EU/EØS-land, 
USA, Canada, Australia 
og New Zealand

Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/
EØS

Oslo og Akershus 94,0 1,1 5,0

Hedmark og Oppland 97,5 1,2 1,3

Sør-Østlandet 95,9 1,6 2,5

Agder og Rogaland 97,3 1,0 1,7

Vestlandet 98,0 1,3 0,7

Trøndelag 98,3 0,3 1,5

Nord-Norge 98,5 0,8 0,7

Kilde: SSB tabell 04979

Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne
Tabell 10.2 viser sysselsetting blant personer som 
selv oppgir at de har nedsatt funksjonsevne (tall 
for 2018) sammenlignet med befolkningen totalt. 
Sysselsettingsgraden er mye lavere blant disse enn 
i befolkningen som helhet og forskjellene øker med 
alder. Sysselsettingsgraden for kvinner som oppgir 

at de har nedsatt funksjonsevne er høyere enn for 
menn i alderen 40–54 år (for sysselsatte i alt er 
sysselsettingsgraden blant kvinner høyere enn for 
menn i gruppen 15–24 år, men ellers lavere). Dette 
er nasjonale tall, men det er liten grunn til å tro at 
bildet er vesentlig annerledes i Viken.

Figur 10.4 Kommunestyrerepresentanter, kjønn og alder (andeler), 2015

Kilde: SSB tabell 04966
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Tabell 10.2 Sysselsetting blant personer med funksjonshemming, etter kjønn og alder, nasjonale tall, 2018

Sysselsatte med funksjonshemning Sysselsatte i alt

Menn Kvinner Begge 
kjønn

Menn Kvinner Begge 
kjønn

15–66 år 46 42,2 46,0 76,2 71,8 74,0

15–24 år 43 29,4 73,0 49,5 50,8 50,2

25–39 år 57 49,8 57,0 86,2 79,1 82,7

40–54 år 48,6 52,8 48,6 85,6 82,8 84,2

55–59 år 45,1 41,2 45,1 81,2 75,9 78,6

60–66 år 31,7 22,9 31,7 64,1 53,7 22,9

Kilde: SSB 09338

Kjøretid til nærmeste fødested
Et stort flertall av kommunene i Viken har under 
en times median kjøretid288 til nærmeste fødested. 
Det er særlig seks kommuner i Buskerud som skiller 
seg ut med lang kjøretid, nemlig Hemsedal (141 
minutter), Hol (140 minutter), Ål (132 minutter), 
Gol (112 minutter), Nore og Uvdal (97 minutter) og 
Nes (Buskerud) (91 minutter). Kvinner som har mer 
enn 90 minutters reisetid fra eget hjem til planlagt 
fødested har krav på å bli fulgt av jordmor.

288 Median kjøretid innebærer at halvparten av befolkningen vil ha lengre 
kjøretid, mens halvparten vil ha kortere.

Resultater av introduksjonsordningen
Innvandrere har generelt sett lavere yrkesdeltakelse 
enn øvrig befolkning. Dette gjelder særlig 
innvandrer med flyktningbakgrunn da disse ofte 
stiller særlig svakt i arbeidslivet. Når flyktninger 
får opphold i Norge er de pliktige til å delta i 
introduksjonsordningen. Hensikten med ordningen 
er å bedre deres muligheter til å delta aktivt i 
samfunnet, og kvalifisere dem til arbeidslivet.289 
Tabell 10.3 viser andelen som var sysselsatt 
eller under utdanning fem år etter avsluttet 
introduksjonsprogram (tall for 2016). Menn er i 
større grad sysselsatt/under utdanning enn kvinner, 
og andelene er høyere i Buskerud og Akershus enn i 
Østfold for begge kjønn.

289 https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/

196

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/


Kart 10.7 Median kjøretid (minutter) til nærmeste fødested, 2019

mer enn 112
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2019
Viken og Oslo

Norge: ---
Oslo: 10 minutter

Kilde: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-kjoretiden-til-naermeste-fodested

Tabell 10.3 Andel som er sysselsatt og/eller under utdanning fem år etter avsluttet introduksjonsprogram,  
etter kjønn og fylke

Andel sysselsatt og /eller under utdanning, fem år etter avsluttet program

Begge kjønn Menn Kvinner

Østfold 55 68 40

Akershus 66 75 57

Oslo 62 75 50

Buskerud 62 73 52

Kilde: SSB tabell 10824
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Mål 11 Bærekraftige 
byer og samfunn
Bærekraftsmål 11 handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 
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Asker, Bærum, 
Drammen samt deler 
av Follo og Romerike 
som har median 
boligpris som er høyere 
enn 3,5 ganger 
husholdningsinntekten.

Flere målestasjoner 
i Viken viser 
utilfredsstillende 
lu�kvalitet, særlig 
tidlig vår og sen høst

I Viken har over 60 % 
av bosatte over 20 år 
trygg tilgang på 
rekreasjonsareal. 

I Viken har 50 % trygg 
tilgang på nærturterreng. 50%

60%

Antall ladepunkter for elbil per 
10 000 innbygger

Akershus Buskerud Østfold

28,5 21,9 20,0

199199



Status for mål 11 globalt 290

Mesteparten av jordens befolkning bor i dag i 
byer og tettsteder, og den økende urbaniseringen 
fortsetter. Byene er smeltedigler fulle av ideer, 
kunnskap og sosial samhandling. Samtidig har all 
denne aktiviteten miljøkonsekvenser. Byene står 
i dag for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og 
store slumområder hindrer gode levekår for store 
befolkningsgrupper i mange land.291

Det er særlig i Afrika sør for Sahara at vi nå opplever 
en kraftig byvekst. Her tilsier prognosene for den 
framtidige folketallsutviklingen at urbaniseringen vil 
fortsette ufortrødent, og legge stort press på det 
lokale ressursgrunnlaget.

Det er gjort betydelige framskritt for å redusere 
andelen av bybefolkningen som bor i slumområder, 
selv om mer enn 1 milliard mennesker stadig 
lever under slike boforhold på verdensbasis. Det 
kreves umiddelbar innsats for å endre dagens 
situasjon, hvor majoriteten av bybefolkningen 
opplever miljøutfordringer knyttet til dårlig luft, 
begrenset tilgang til kollektivtransport og offentlige 
grøntområder. Så lenge byspredning vedvarer i 
store deler av verden, utgjør dette en betydelig 
bærekraftsutfordring. 

I en del europeiske land gjør folketallsutviklingen 
at byer og tettsteder krymper, noe som skyldes 
at bybefolkningen velger å flytte ut til mindre 
tettsteder i de større byenes omland. Dette er et 
fenomen som vi foreløpig ser lite av i Norge.

Boforhold i byene
Fra 1990 til 2016 gikk andelen av bybefolkningen 
som bodde i slumområder ned fra 46 prosent til 
23 prosent. Denne relative framgangen ble delvis 
motvirket av at bybefolkningen økte i absolutt 
antall på grunn av vedvarende innflytting fra 
landsbygdsområder til byene. 

290 Kilden til informasjonen i status på globalt nivå er hentet fra https://unstats.
un.org/sdgs/report/2019/goal-09/ hvis ikke annet er nevnt.

291 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Bybefolkningens mulighet til å ha god tilgjengelighet 
til kollektivtransport (definert som mindre enn 500 
meter i gangavstand fra nærmeste busstopp og 
1000 meter i gangavstand fra nærmeste jernbane-
stasjon eller ferjeleie) fortsetter å være lav, særlig i 
utviklingslandene. 

På verdensbasis mangler to milliarder mennesker 
tilgang til system for innhenting av husholdnings-
avfall, og tre milliarder tilgang til innleveringssteder 
for slikt avfall. Med en stadig økende bybefolkning 
med stadig økende kjøpekraft og forbruk er det 
anslått at den samlede globale avfallsmengden vil 
dobles, fra 2 milliarder tonn i 2016 til om lag 4 
milliarder tonn i 2050. Selv om 81 prosent av alt fast 
avfall ble samlet inn på verdensbasis (i 2010–2018) 
så ble bare litt over halvparten av dette avfallet i 
landene sør for Sahara – 52 prosent – samlet inn. 

Miljøutfordringer i byene
Ni av ti innbyggere bosatt i byområder levde i 2016 
med en luftkvalitet som lå under WHOs retningslinjer 
for god luftkvalitet mht. andel faste partikler 
(PM2.5), og mer enn halvparten av jordas befolkning 
fikk en forverring av luftkvaliteten fra 2010 til 
2016 målt på denne måten (PM2.5). Offentlige 
myndigheter må handle for å sikre god luftkvalitet i 
land med en raskt økende bybefolkning.

De fleste byområdene sliter med å sikre innbyggerne 
sine trygg adgang til offentlig tilgjengelige 
grøntområder i nærområdet sitt (definert som 
innenfor 400 meters gangavstand fra egen bolig). 
Data hentet fra 200 byer i 77 land i 2018 viste at 
kun 21 prosent av bybefolkningen hadde slik tilgang. 
Dette resultatet viser ikke at det er utilstrekkelig 
tilgang til grøntareal i byområdene, men heller at 
denne arealtypen er ujamnt fordelt innenfor de ulike 
byområdene. 

Den stadig økende bybefolkningen belaster den 
fysiske infrastrukturen og tjenesteproduksjonen 
i byene. Byer som har en effektiv arealbruk har 
bedre forutsetninger til å produsere offentlige 
goder og yte grunnleggende tjenester til en lavere 
kostnad. Konsentrert byutvikling fører blant annet til 
redusert energiforbruk og bedre avfallshåndtering 
(agglomerasjonsfordeler).
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Status for mål 11 nasjonalt 
Nesten alle som bor i norsk byer og tettsteder har 
tilgang til tilfredsstillende boliger, godt drikkevann, 
velfungerende avløp, kollektivtransport og stabil 
energiforsyning. Luftkvaliteten i norske byer har 
blitt gradvis bedre de siste ti årene. Norge har 
få hjemløse, relativt lav kriminalitet og trygge 
byområder. Det forventes fortsatt vekst i og 
omkring de største byområdene. Dette vil kreve en 
fortsatt utbygging av all typer infrastruktur i disse 
områdene.292

I Norge legger Plan- og bygningsloven premissene 
for medvirkning i utviklingen av byer og tettsteder. 
Dette skal sikre at bosettinger og boområder 
utvikles på en trygg, inkluderende og bærekraftig 
måte. De nasjonale styresmaktene setter de juridiske 
rammene gjennom denne lovgivningen, men det er 
kommunene og fylkeskommunene som realiserer 
ambisjonen om å utvikle gode lokalsamfunn ved å 
utøve rollen sin som lokal og regional planmyndighet.

På nasjonalt nivå ligger Norge allerede nært opp til 
de globale målsettingene for dette bærekraftsmålet. 
På enkelte områder skiller Norge seg imidlertid ut 
med noen spesielle utfordringer: I Norge eier mer 
enn 3 av 4 husholdninger sin egen bolig. Å kunne 
eie egen bolig er viktig for annen velferd. Boligeiere 
har bedre velferdsutfall enn leietakere, ved at 
boligeiere har mer stabile boforhold. Å eie egen 
bolig kan beskytte mot inntektssjokk og fattigdom. 
Samtidig er sårbare grupper i befolkningen, såsom 
barn, lavinntektsfamilier, innvandrere og personer 
med dårlig helse blant de som påvirkes mest av 
boforholdene sine.293

292 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/one-year-closer-2019/
id2662712/

293 Umblijs J. m.fl. (2019). Boligens betydning for annen velferd – en 
gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. ISF-rapport 1:2019. 
Oslo: Institutt for samfunnsforskning

Status mål 11 regionalt
Naturkatastrofer
Klimaendringer gir utfordringer som krever tiltak for 
å tilpasse seg kommende endringer. Klimamodeller 
er tydelige på at det kan forventes mer intense 
regnskyll over korte tidsperioder i Skandinavia. Det 
er ofte korttidsnedbøren som skaper problemer. Det 
kan medføre både større regnflomepisoder, men 
også langt mer lokale oversvømmelser og flommer. 

Økt nedbørsintensitet vil særlig kunne medføre 
hyppigere regnflom og oversvømmelser i byer 
og tettsteder langs hovedvassdragene, særlig 
Drammensvassdraget. Det er ventet at dette vil 
skje hyppigere og kraftigere med et varmere klima. 
Konsekvensene kan bli redusert framkommelighet 
på veier og bane som følge av oversvømmelser, 
men også andre materielle skader på infrastruktur 
og bygninger som overfylte kjellere og fuktskader. 
Økt nedbørsintensitet vil også kunne øke faren for 
jordras, flom- og sørpeskred, både i områder hvor 
det i dag er kjent risiko/fare for ras, men også i 
tørrere områder hvor det tradisjonelt har gått ras 
langt sjeldnere, så som Hallingdal og Numedal.294

Klimaprofilene for Buskerud, Østfold og Oslo/
Akershus, som ble utarbeidet av Norsk 
Klimaservicesenter i 2017, peker på at de økte 
nedbørsmengdene også vil føre til mer overvann. 
Samtidig vil havnivået stige fram mot år 2100. Dette 
fører til at stormflonivået også øker. 

Det er mulig å gi en vurdering av det regionale 
skadeomfanget som følge av slike naturskader i 
Norge. Den norske naturskadeforsikringsordningen 
som ble etablert i 1980 gir oss tilgang på gode 
regionaliserte tidsseriedata. Den norske naturskade-
forsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle 
som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har 
dermed også en naturskadedekning. Dette sikrer 
forsikringstakerne erstatning for naturskader som 
følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og 
vulkanutbrudd.

294 J. Vevatne og H. Westskog red. (2007), Tilpasninger til klimaendringer i 
Osloregionen. CIENS-rapport 1/2007. Oslo: CIENS Forskningssenter for 
miljø og samfunn (november).
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De direkte økonomiske erstatningsbeløpene som 
utbetales som følge av slike naturskader i Viken 
varierer fra år til år. I tiårsperioden 2008–2017 
beløp erstatningsutbetalingene som følge av 
naturskader i Viken seg til sammen på 788 millioner 
kroner. De mest omfattende naturskadene disse 
årene kom som følge av ekstremværene Frida og 
Petra i 2012 og 2015.295 Ekstremværene førte 
til to store flomepisoder i Drammensvassdraget. I 

295 T. Rusdal og C. Aall (2019), Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med 
klimatilpasning i små og mellomstore kommuner. Vestlandsforskning rapport 
nr. 4/2019.

Buskerud domineres naturskadene av flomskader, 
mens naturskadene i Østfold og Akershus fordeler 
seg noe mer likt mellom stormskader og flomskader.

De økonomiske erstatningsutbetalingene som 
følge av naturskader i Viken har årlig i perioden 
1998–2017 vanligvis ligget på under 0,02 prosent 
av brutto regionalprodukt: 

Figur 11.1 Naturskadeerstatninger i Viken 2008–2017. Erstatningsbeløp for naturskader som andel av brutto 
regionalprodukt (bruttoprodukt i basisverdi, løpende kroner)
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Boligpriser og gjeld
Noen av de høyeste gjennomsnittlige boligprisene 
i Norge finnes i det sentrale østlandsområdet. 
Norske husholdninger er blant husholdningene med 

høyest gjeldsgrad i OECD-området. Dette utgjør en 
utfordring med hensyn til husholdningenes evne til 
å ha tilgang til gode boliger til en overkommelig pris, 
særlig i de norske storbyområdene. 

Kart 11.1 Median boligpris i forhold til husholdningenes inntekt, 2014

over 4
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Median boligpris i forhold
til husholdningens inntekt
2014
Viken og Oslo

Viken: ikke relevant
Oslo: ikke relevant

Kilde: Norges Bank (2017)296

I Viken er det Asker, Bærum, Drammen samt deler 
av Follo og Romerike som har median boligpris som 
er høyere enn 3,5 ganger husholdningsinntekten (se 
kart 11.1)

296 A. Kallåk Anundsen og S. Mæhlum (2017), Regionale forskjeller i boligpriser 
og gjeld. Norges Bank aktuell kommentar nr. 4-2017.
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Figur 11.2 Andel husholdninger* med samlet gjeld mer enn 3 ganger disponibel inntekt

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel husholdninger med samlet 
gjeld mer enn 3 ganger inntekt

Oslo Akershus Buskerud Østfold

*Studenthusholdninger er utelatt.  

Kilde: SSB tabell 08781.

Trygge transportsystemer for alle
Det er få administrative data tilgjengelig om 
transportbehovene til ulike utsatte befolknings-
grupper i Norge. På geografisk nivå er utvalgte 
data fra SSBs levekårsundersøkelser tilgjengelig 
på landsdelsnivå. Analyser viser at personer med 
funksjonsnedsettelse benytter kollektivtransport 
i noe mindre grad enn den øvrige befolkningen. 297 
Andelen som opplever funksjonsnedsettelse eller 
andre helseproblemer som et hinder for å kunne 
benytte kollektivtransport er særlig stor i den 
norske hovedstadsregionen (Oslo og Akershus). 
Sørøstlandet omfatter fylkene Østfold, Buskerud, 
Vestfold og Telemark.

297 T.H. Molden, A. Kittelsaa og J. Tøssebro (2017), Geografiske 
levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Et 
kunnskapsgrunnlag. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning (desember).

Tabell 11.1 Andelen som a) opplever at noe hindrer 
dem i å bruke kollektivtransport eller b) oppgir 
helseproblemer/nedsatt funksjonsevne som hinder i bruk 
av kollektivtransport (siste 12 mnd.)

Landsdel funksjonsnedsatte Øvrig befolkning

opplever at noe hindrer dem i å bruke 
kollektivtransport

Oslo/
Akershus 60 25

Sørøstlandet 23 23

Norge 35 25

Oppgir helseproblemer/nedsatt funksjonsevne som 
hinder i bruk i kollektivtransport)

Oslo/
Akershus 90 71

Sørøstlandet 75 38

Norge 65 33

Kilde: T.H. Molden, A Kittelsaa og J. Tøssebro (2017)298

298 T.H. Molden, A. Kittelsaa og J. Tøssebro (2017), Geografiske 
levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Et 
kunnskapsgrunnlag. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning (desember).
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DIFIs innbyggerundersøkelse gjennomføres hvert 
2–3 år, og sendes ut til et utvalg innbyggere over 
18 år. Undersøkelsen kartlegger innbyggernes/
brukernes tilfredshet med ulike kommunale og 
fylkeskommunale tjenester. I Viken har innbyggernes 
tilfredshet med den lokale kollektivtransporten 
generelt blitt stadig bedre siden 2010. Unntaket er 
Buskerud, hvor tilfredsheten gikk noe ned fra 2010 
til 2015. 

Det er gjennomgående at tilfredsheten har økt 
mest i de mest sentrale delene av Osloregionen – i 
Oslo kommuner, Asker/Bærum og Follo. Her er 
kollektivtilbudet best i utgangspunktet. I de mest 
bilbaserte delene av Viken – Romerike, Østfold og 
Buskerud er tilfredsheten med kollektivtransporten 
lavere enn i de mest tettbefolkede områdene 
(Follo, Asker og Bærum). Tilfredsheten med 
kollektivtransporten har blitt lavere i alle deler av 
Viken fra 2015 til 2017.

Tabell 11.2 Tilfredsheten* med kollektivtransporten  
i kommunen

2010 2015 2017 Endring  
2010-2017

Akershus 4,69 5,09 5,03 0,33

  Follo 4,78 5,14

  Asker/Bærum 4,73 5,48

  Romerike 4,62 4,74

Oslo 5,5 5,73

Østfold 4,38 4,56 4,31 -0,07

Buskerud 4,48 4,36 4,32 -0,15

*Gjennomsnittsverdi, rangert på en skala fra 1–7 hvor 1 er svært 

dårlig og 7 er svært bra. 

Kilde: DIFIs innbygger-undersøkelser (ulike år)

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for den 
lokale kollektivtransporten, mens selve driften er 
overlatt til offentlig eide eller private selskaper. EUs 
bussdirektiv inneholder krav om universell utforming. 
Direktivet gjelder i Norge. 

Som en del av det lokale kollektivtransporttilbudet, 
tilbyr fylkeskommunene tilrettelagt transport for 
personer med nedsatt funksjonsevne (TT-ordningen) 
som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. 
Som for den lokale kollektivtransporten for øvrig, er 
det fylkeskommunene som fastsetter standarden i 
tilbudet.

I DIFIs innbyggerundersøkelse blir respondentene fra 
og med undersøkelsen i 2015 spurt om de har ulike 
former for nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne 
som begrenser dagliglivet, og som har vart i 6 
måneder eller mer. Litt under hver femte respondent 
oppgir at de har slike begrensninger. Ser vi på disse 
gruppenes tilfredshet med kollektivtransporten i 
kommunen sin (2015) ser vi at de ulike gruppene 
bosatt i Akershus gjennomgående var mest fornøyd 
med kollektivtilbudet. I Akershus var gruppene 
med funksjonsnedsettelser mer tilfreds med 
kollektivtransporten enn de uten. Det var imidlertid 
ikke slik at det var innbyggerne uten funksjons-
nedsettelser som alltid var mest tilfreds.

205



Figur 11.3 Tilfredsheten* med kollektivtransporten, etter funksjonsevne
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* Gjennomsnittsverdi, rangert på en skala fra 1–7 hvor 1 er svært dårlig og 7 er svært bra. 

Kilde: DIFIs innbyggerundersøkelse 2015

Dataunderlaget for de ulike gruppene med 
funksjons   begrensninger er imidlertid svært 
begrenset, og gruppene varierer fra 23 til 96 
respondenter i de ulike fylkene. Dette er årsaken 
til at ulike former for funksjonsnedsettelser er slått 
sammen til større grupper i hvert enkelt fylke.

God tilgang til utslippsfrie kjøretøy er en annen 
indikator. Antallet ladepunkter for elbil per 10 000  
inn byggere er en indikator som indikerer tilgjengelig-
heten til en god infrastruktur for utslipps frie kjøretøy. 
Denne infrastrukturen er mest utviklet i Oslo:

Figur 11.4 Antall ladepunkter for elbil per 10 000 innbyggere 2011–2016

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antall ladepunkter per 10 000 innbygger

Oslo Akershus Buskerud Østfold

Kilde: SSB tabell 095 74

206



Antall ladepunkter og hurtigladepunkter på fylkes- 
og kommunenivå er oppfølgingsindikator for regional 
plan for klima og energi i Akershus (2018). Per 
september 2019 var det 24,6 åpent tilgjengelige 
ladepunkter for elbil per 10 000 innbyggere i 
Viken.299 Per 10 000 innbyggere var det da 20 slike 
ladepunkter i Østfold, 21,9 i Buskerud og 28,5 i 
Akershus.

Urbanisering og bosettingsplanlegging
For å vurdere hvor bærekraftig 
urbaniseringsprosesser er lokalt og regionalt, 
er det mulig å bruke SSBs arealbruks- og 
befolkningsstatistikk for å lage noen enkle 
forholdstall for bærekraftig urbanisering (Land 
Use Efficiency – forkortet LUE). I forholdstallet 
sammenlignes endringstakten i befolkningspåvirket 
areal over en tidsperiode med endringstakten i 
befolkningen i samme tidsperiode. 

299 Kilde: info.nobil.no, bearbeidet av Akershus, Østfold og Buskerud 
fylkeskommuner.

Dette forholdstallet kan fortelle oss om 
urbaniseringen skjer gjennom byspredning 
(folketettheten i byområdet minker), eller om 
den skjer gjennom økt fortetting (folketettheten 
i byområdet øker). Hvis veksten i bebygd areal 
i en kommune er større enn befolkningsveksten 
i kommunen skulle tilsi, innebærer dette at 
tettstedsutviklingen i kommunen kjennetegnes av 
fortynning av tettstedene. En slik arealbruk er ikke 
bærekraftig.

I de nordiske landene har tettstedsutviklingen vært 
preget av effektiv arealbruk og økende folketetthet 
i de største byene (LUE < 0; markert med blå og 
grønne punkter i kartet under) de siste tjue årene. 
Omfattende byspredning i storbyområdene er et 
fenomen som foregår over hele verden, men først 
og fremst i India, Pakistan og Kina (LUE > 2; markert 
med røde og oransje punkter i kartet under).

300 M. Melchiorri m.fl. (2019), Principles and applications of the Global Human 
Settlement layer as baseline for the land use efficiency indicator – SDG 
11.3.1, i ISPRS International Journal of Geo-Infomation bind 8 nr. 2.

Kart 11.2 Graden av effektiv arealbruk i storbyutviklingen i 10 000 storbyer 1990–2015
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Kilde: Melchiorri m.fl. (2019)300  
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Kart 11.3 Arealbrukseffektiviteten i tettstedene i Viken/Oslo 2011–2018

LUE > 2

1 < LUE ≤ 2

0 < LUE ≤ 1

-1 < LUE ≤ 0

LUE ≤ -1

LUE

LUE - Land Use E�ciency
2011-2018
Viken og Oslo

Innbyggere < 10 000

10 000 ≤ Innbyggere < 100 000

100 000 ≤ Innbyggere < 1 000 000

Innbyggere > 1 000 000

Hønefoss

Drammen

Kongsberg
Drøbak

Ski

Ås

Moss

Fredrikstad/Sarpsborg

Halden

Askim

Nesoddtangen

Oslo

Jessheim

Råholt

Kilde: SSB tabell 04859, bearbeidet av Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner

Vi har beregnet tilsvarende forholdstall for 
kommunene med utgangspunkt både i SSBs 
areal- og befolkningsstatistikk for tettsteder og 
i SSBs statistikk for sentrumssoner. Disse stati-
stikkene bygger på egne statistiske metoder for 
områdeavgrensing som er særegne for Norge, og 
som ikke kan anvendes i internasjonale sammen-
ligninger. Disse områdekategoriene er derimot 
vel egnet som kompletterende støtte indikatorer for å 
følge måloppnåelsen i de regionale planene knyttet til 
delmål 11.3, og utfyller sammenstillingen i verdens-
kartet på forrige side.

I Viken er utviklingen i byer og tettsteder preget av 
overveiende effektiv arealbruk. Av 165 tettsteder 

med mer enn 200 innbyggere i Viken hadde nesten 
to tredjedeler av alle tettstedene en mer eller mindre 
bærekraftig arealbruk 2011–2018 (LUE < 0 – se 
stolpe-diagrammet som er lagt inn i selve kartet). 
Av de største tettstedene med mer enn 10 000 
innbyggere i 2018 var det Drammen, Kongsberg 
og Ski som hadde den minst effektive utviklingen i 
arealbruken 2011–2018. Oslo tettsted, som alene 
huset 58,1 prosent av alle tettstedsinnbyggeren 
i Oslo og Viken i 2018, var kjennetegnet av 
økt fortetting i samme tidsrom. Oslo tettsted 
omfatter ikke bare Oslo kommune, men også 
tettstedsområdet i mange av Oslos nabokommuner 
vest, nordøst og sør for Oslo kommune. 
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Luftkvalitet
For å redusere negative konsekvenser for miljøet i 
storbyene er det blant annet viktig å legge vekt på 
forbedring av luftkvalitet samt offentlig og annen 
form for avfallshåndtering. Svevestøv (PM10, 
PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3) er 
de luftforurensende komponentene som i størst 
grad bidrar til helseplager og sykdom i Norge og 
andre industrialiserte land301. Det gjelder i hovedsak 
forurensning fra veitrafikk (eksos og asfaltstøv) og 
vedfyring. Slitasje fra vei, dekk og bremser, strøsand 
og vedfyring er de kildene som står for det største 
bidragene av svevestøv. Bakkenært ozon, stammer 
blant annet fra menneskelig aktivitet, og dannes 
gjennom kjemiske reaksjoner mellom nitrogenoksider 
(NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC). NOx 
og VOC er gasser som bl.a. slippes ut fra bileksos, 
utvinning av olje og gass, industri og smelteverk 
(nilu.no). Eksosutslipp er største kilde for utslipp av 
NO2 (luftkvalitet.info). 

De som er mest sårbare for luftforurensning er barn, 
eldre og personer med ulike luftveissykdommer som 
astma og KOLS, samt de med hjerte- og karlidelser. 
Bare i Oslo er det anslått at 185 personer dør 
for tidlig hvert år, på grunn av svevestøv302. For 
hele landet har Verdens helseorganisasjon (WHO) 
beregnet 303at lokal luftforurensning i Norge kan 
være årsak til om lag 636 for tidlige dødsfall årlig304.

EU har vedtatt administrative prosesser og 
grenseverdier for tiltak mot lokal luftforurensning, 
og Norge har gjennom EØS-avtalen implementert 
regelverket i forurensningsforskriftens kapittel 7.

301 Folkehelseinstituttet (2017). Folkehelserapporten – luftforureining i Norge, 
www.fhi.no, oppdatert på nett 05.01.2017. 

302 Aasvang, GM., Låg, M., & Schwarze, P. (2016). Sykdomsbyrde som følge av 
luftforurensning i Oslo, Folkehelseinstituttet. Rapport 2016.

303 Sykdomsbyrde analyse, beregnet på bakgrunn av tall for 2012. 

304 WHO (2016). Ambient air pollution: A global assessment of exposure and 
burden of disease, World Health Organization, 2016. 

Status for luftkvaliteten i noen av 
byene og tettstedene i Viken
Forurensningsforskriftens krav til lokal luftkvalitet 
omfatter: Svevestøv (PM10, PM2,5), 
nitrogendioksid og nitrogenoksider (NO2 og NOx), 
svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt 
flere tungmetaller og kreftfremkallende stoffer. I 
tillegg er det krav om overvåkning av og informasjon 
om bakkenær ozon (O3). 

Folkehelseinstituttet (FHI) og Miljødirektoratet har 
fastsatt et nasjonalt mål for luftkvaliteten (strengere 
enn forskriftens grenseverdier), som er en indikator 
for et maksnivå som vi av helsemessige grunner 
bør holde oss under. For PM10 er det for eksempel 
et mål at døgnmiddel konsentrasjonen ikke bør 
være over 30 µg/m3, og for PM2,5 ikke over et 
døgnmiddel på 15 µg/m3. Luftkvalitetskriteriet 
er basert på ny forskning, som viser at det er stor 
helsefare selv ved lave konsentrasjoner av svevestøv. 
Grenseverdiene for tiltak mot svevestøv ble derfor 
skjerpet fra 1. januar 2016. Det nasjonale målet 
for luftkvalitet legges til grunn for planbehandling 
og arealbruk etter plan- og bygningsloven305. Når 
grenseverdien for PM 10 døgnmiddel overskrider 
50 µg/m3 mer enn 30 ganger pr. kalenderår eller 
når årsmiddel er 25 µg/m3 eller mer, skal tiltak 
iverksettes. For PM2,5 skal tiltak iverksettes når 
årsmiddel er 15 µg/m3 eller mer.

I Viken finnes det flere målestasjoner i de største 
byene og tettstedene. Vi har her valgt ut noen få 
målestasjoner i hvert av fylkene, og har valgt kun å 
vise årsresultater siste år for svevestøv (PM10 og 
PM2,5). 

Resultatene viser at luftkvaliteten over et døgn ved 
målestasjonene i Fredrikstad, Drammen, Lørenskog 
og Bærum, ikke er tilfredsstillende helsemessig. De 
er dårligere enn luftkvalitetskriterene, og særlig i 
perioden mars – mai og senhøstes. 

305 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520)
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I Fredrikstad var luftkvaliteten lite tilfredsstillende 
særlig ved St. Croix fra mars – mai 2018 (se figur 
11.5). Luftkvalitetskriteriet for PM10 på 30 µg/m3 
ble overskredet 43 døgn, og luftkvalitetskriteriet 
for PM2,5 hele 65 døgn. Det utløste likevel ikke 
tiltaksplikten etter forurensningsforskriften. 

Figur 11.5 Luftforurensning i Fredrikstad 2018, døgnmiddel PM10 og PM2,5
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Figur 11.6 Luftforurensning i Drammen 2018, døgnmiddel PM10
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I Drammen var luftkvaliteten spesielt dårlig i april 
måned, med særlig store konsentrasjoner av 
svevestøv (PM10) på Bangeløkka (se figur 11.6). 
Grenseverdien på 50 µg/m3 ble overskredet hele 19 
døgn dette året, og årsmiddel PM10 var 23 µg/m3. 
Luftkvalitetskriteriet på 30 µg/m3 ble overskredet 
62 døgn.
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Figur 11.7 Luftforurensning i Lørenskog 2018, døgnmiddel PM10

0

20

40

60

80

100

120

140

01.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

01.11.2018

01.12.2018

Lu�forurensing i Lørenskog 2018

Døgn: Solheim | PM10 | µg/m³ Døgn: Solheim | PM2.5 | µg/m³

Lu�kvalitetskriterier døgnmiddel PM10 Lu�kvalitetskriterier døgnmiddel PM2,5

Grenseverdi for tiltak, døgnmiddel PM10

Kilde: NILU, Norsk institutt for luftforskning, www.luftkvalitet.info

Figur 11.8 Luftforurensning i Bærum 2018, døgnmiddel PM10 og PM2,5
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Kilde: NILU, Norsk institutt for luftforskning, www.luftkvalitet.info
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I Bærum (Eilif Dues vei på Stabekk, se figur 11.8) 
ble grenseverdien for tiltak overskredet 9 ganger i 
løpet av året, men luftkvalitetskriteriet for PM10 
ble overskredet 70 døgn. Årsmiddel og både PM10 
og PM2,5 lå over luftkvalitetskriteriet, men under 
grenseverdiene.

Luftkvaliteten ved målestasjonen i Lørenskog (se 
figur 11.7) viste også svært høye konsentrasjoner 
av PM10 fra mars til mai/juni. Grenseverdiene 
for PM10 ble overskredet 27 døgn dette året, og 
luftkvalitetskriteriet for døgnmiddel PM10 (på 30 
µg/m3) hele 78 døgn.

Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng
Til bærekraftsmål 3 God helse er andelen av befolk-
ningen med trygg tilgang til rekreasjonsareal og 
nærturterreng allerede angitt som en egen indikator. 
Det er naturlig å også knytte andelen av kommunens 
befolkning under 20 år som har trygg tilgang til 
rekreasjonsareal og nærturterreng til mål 11. 

Fra 2013 til 2018 var det nær 25 000 flere barn 
og unge i Viken som fikk trygg tilgang til rekreasjon-
sareal. Samtidig var det nesten ikke noen flere barn 
og unge som fikk trygg tilgang til nærtur terreng. 
Andelen barn og unge under 20 år med trygg tilgang 
til nærturterreng gikk ned fra 53 prosent i 2013 til 
51,8 prosent i 2018. 

Figur 11.9 Andel og antall innbyggere under 20 år i Viken med trygg tilgang  
til rekreasjonsareal og nærturterreng 2013–2018
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Mål 12 Bærekraftig 
forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 12 handler om å sikre bærekraftige produksjons og 
forbruksmønstre, og om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig 
utvikling i turistnæringen inngår også i dette bærekraftsmålet.
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Maten som kastes årlig 
i Norge tilsvarer det 

årlige matvareforbruket til 
900 000 mennesker 

41%
41 prosent av husholdnings-
avfallet i Norge ble levert til 
materialgjenvinning i 2018.

Norge er landet med størst 
avfallsmengde av småelektriske 

produkter og utstyr per 
innbygger i 2016

Husholdningsavfall 
per innbygger

Akershus

396 kg
409 kg

533 kg

ØstfoldBuskerud

Behandlingen av 
husholdningsavfall 
i Viken 

Materialgjenvinning 27,3 %

Deponi 0,8 %

Annet 0,3 %

Biogassproduksjon 7,4 %

Kompostering 7,8 %

Forbrenning 56,4 %
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Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressurs-
bruken, miljøødeleggelser og klimagassutslipp når 
en produserer varer og tjenester. På sikt vil dette 
øke livskvaliteten til menneskene på jorda, begrense 
klimaendringer og skape økonomisk vekst. For å få 
virksomheter til å produsere mer bærekraftig kan 
nasjonale myndigheter ta i bruk lovgivning, investere 
i mer miljøvennlig teknologi eller anvende skatte- og 
avgiftssystemet sitt.

I dag forbruker vi mer enn hva kloden kan tåle. For 
å sikre gode levekår for framtidige generasjoner må 
hver enkelt forbruker endre deler av sin livsstil.

Status for mål 12 globalt306 
På verdensbasis øker vareforbruket per innbygger 
sterkt. Dette setter måloppfyllelsen av alle FNs 
bærekraftsmål under press, og da i særdeleshet 
bærekraftsmål 12. Det kreves umiddelbar innsats 
for å sikre at menneskehetens materielle behov ikke 
fører til utarming av jordas ressurser eller til alvorlige 
miljøbelastninger. Innen alle deler av samfunnet må 
det derfor formuleres tiltak som sikrer en effektiv 
ressursanvendelse, reduserer avfallsmengder og 
innarbeider en mer bærekraftig atferd. 

De siste tiårene har vært kjennetegnet av en ved-
varende økende etterspørsel etter natur ressurser. 
Dette har lagt en stor byrde på økosystemer og 
miljøet generelt. I 2017 var verdens vareforbruk til 
sammen på 92,1 milliarder tonn, en økning fra 87 
milliarder tonn i 2015. Siden 1970, da dette mate-
rialforbruket var på 27 milliarder tonn, har forbruket 
økt med 254 prosent. Tas det ikke umiddelbare 
forholdsregler forventes forbruket å kunne øke til 
190 milliarder tonn i 2060. 

Det materielle fotavtrykket for hver innbygger på 
jorda har også blitt stadig større. I 1990 gikk det 
med 8,1 tonn av naturressursene våre for å møte et 
enkeltindivids behov. I 2015 gikk nesten 12 tonn av 
naturressursene med for å møte det samme behovet 
per innbygger. 

306 Kilden til informasjonen i status på globalt nivå er hentet fra https://unstats.
un.org/sdgs/report/2019/goal-09/ hvis ikke annet er nevnt.

Status for mål 12 nasjonalt 
Nordisk ministerråd (NMR) kom 2018 med en 
oversikt over status for arbeidet med bærekraftsmål 
12 på nordisk nivå.307 Oversikten viste at de 
nordiske landene er i mål når det gjelder delmålet 
om å støtte utviklingslandene i arbeidet med å 
styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet 
til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og 
produksjonsmønster. Når det kommer til å feie for 
egen dør er bildet et ganske annet: De nordiske 
landene har så langt vist liten framgang, eller er langt 
fra målet, når det gjelder å oppnå en bærekraftig 
forvaltning og effektiv bruk av naturressurser eller å 
betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, 
reduksjon, gjenvinning og ombruk. 

Norge yter økonomisk støtte og fagkunnskap til FNs 
10-årige rammeprogram for bærekraftige forbruks- 
og produksjonsmønstre (10YFP). I Norge er 
omlegging til mer bærekraftig forbruk og produksjon 
blitt fremmet gjennom en rekke ulike nasjonale 
strategier siden 2004. De nasjonale strategiene for 
bioøkonomi (2016) og sirkulærøkonomi (2017) kan 
videreutvikles ytterligere. 

Norge har et høyt materielt fotavtrykk, og i Norge 
har det vært betydelig vekst i det samlede uttaket 
av naturressurser i perioden 2014–2017. Med 
unntak av i 2008 lå uttaket per innbygger på mindre 
enn 64 tonn hvert år i perioden 2006–2014. 
Siden 2014 har uttaket av biomasse, råmalm, ikke-
metalliske mineraler og fossilt brensel/ energibærere 
i Norge økt betydelig, og var på nesten 69,5 tonn 
per innbygger i 2017. 

To tredjedeler av uttaket av naturressurser i Norge 
blir eksportert. Netto var det materielle fotavtrykket 
per innbygger i Norge på 27,1 tonn i 2017, opp fra 
23,5 tonn i 2006. Dette utgjør en økning på 15,1 
prosent i det materielle fotavtrykket per innbygger 
i Norge fra 2006 til 2017, eller nær 1,28 prosent 
årlig vekst gjennom hele denne perioden.308

307 B. Bauer, D. Watson og A.C. Gylling (2018), Sustainable Consumption and 
Production: An analysis of Nordic progress towards SDG12 and the way 
ahead. ANP 2018:798. København: Nordisk Ministerråd.

308 Kilde: Eurostat (2019)
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Figur 12.1 Uttak av naturressurser 2006–2017 (1 000 tonn) og per innbygger, Norge

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uttak av naturressurser (1000 tonn) Uttak av naturressurser per innbygger (tonn)

Kilde: SSB tabell 10221 og 07459.

Matsvinnet går ned
I Norge er det flere initiativ for å redusere matsvinn 
og mengden matavfall. Initiativene har i hovedsak 
vært pådrevet av næringsmiddelindustrien.309 Norske 
myndigheter signerte 2017 en intensjonsavtale med 
aktørene i matverdikjeden om å halvere matsvinnet 
fram mot 2030. Som følge av intensjonsavtalen 
skal Norge utvikle et rapporteringssystem 
for hele matproduksjonskjeden som vil gjøre 
avfallsstatistikken mer nøyaktig. 

En nasjonal ekspertgruppe la i februar 2019 fram 
forslag til nasjonale indikatorer for å redusere 
matsvinnet i Norge. Her går utviklingen riktig vei: 
I Norge ble matsvinnet fra norske husholdninger 
redusert med 10 prosent fra 2010 til 2016. 
Samtidig gikk matsvinnet fra dagligvarebransjen ned 
med nærmere 25 prosent i samme periode. 310

309 Szulecka, J. m.fl. (2019). Multi-level governance of food waste. Comparing 
Norway, Denmark and Sweden. Side 153-171 i A. Klitkou, A.M. Fevold og 
M. Capasso red. (2019) From waste to value: Valorisation pathways for 
organic waste streams in circular bioeconomies. London: Routledge.

310 A.E. Stensgård og O.J. Hanssen (2016), Food Waste in Norway 2010-2015. 
Østfoldforskning rapport 17:2016.

Avfallshåndtering
I 2018 kastet husholdningene i Norge i gjennom-
snitt 411 kilo avfall per innbygger. Toppnivået var 
i 2014, da det ble kastet 441 kilo per innbygger. 
Siden den gang har mengden husholdningsavfall 
per innbygger sakte men sikkert blitt mindre. 41 
prosent av husholdningsavfallet i Norge ble levert 
til materialgjenvinning i 2018. Dette er betraktelig 
under EU-kravet om 50 prosent materialgjenvinning 
av husholdningsavfall og husholdningsliknende avfall 
innen 2020.

Siden 1970-tallet har forurensing fra farlige 
kjemikalier og avfall blitt sterkt redusert i Norge. 
Materialgjenvinningen øker sterkt, og farlig avfall 
blir samlet inn og håndtert gjennom særskilte 
ordninger. I 2017 ble det samlet inn 289 kilo 
farlig avfall (inkludert industriavfall) per innbygger 
i Norge. Av det farlige avfallet ble 18,5 prosent 
materialgjenvunnet, 23 prosent gikk til forbrenning/
energigjenvinning mens 58,5 prosent av det 
farlige avfallet endte på deponi eller andre former 
for behandling. Andelen farlig avfall som går til 
materialgjenvinning har økt betydelig de siste 
tiårene.
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Ifølge Global E-Waste Monitor 2017 er Norge 
landet med størst avfallsmengde av småelektriske 
produkter og utstyr per innbygger i 2016. På 
verdensbasis ble det i 2016 produsert 6,1 kilo avfall 
av denne typen per innbygger. For de europeiske 
høyinntektslandene var avfallsmengden betydelig 
større:

Tabell 12.1 Elektrisk avfall. Kilo per innbygger (2016)

Land Avfallsmengde (kg)  
per innbygger

Norge 28,5

Storbritannia 24,9

Danmark 24,8

Nederland 23,9

Australia 23,6

Island 22,6

Sverige 21,5

Finland 21,1

Kilde: Global E-Waste Monitor 2017 

Bygge- og anleggsnæringen er en utfordring
I Norge er det bygge- og anleggsnæringen 
som er den største avfallsprodusenten, fulgt av 
husholdningene og tjenesteytende næringer. 
Hver av disse sektorene produserte alene 20–25 
prosent av all avfallsproduksjon i Norge 2016. 
Mens avfallsmengden både fra bygge- og 
anleggsvirksomhet og tjenesteytende næringer 
har økt på landsbasis 2012–2017, har mengden 
husholdningsavfall vært svakt fallende. 

Figur 12.2 Avfallsmengde etter produsent. Norge, 2016
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Bygge- og anleggsnæringen stod i 2016 for nærmere 
85 prosent av alt betong- og teglavfall og om lag 
33 prosent av alt treavfall i Norge. I bygge- og 
anleggsvirksomheten er andel avfall som ikke går til 
gjenvinning eller energiutnytting sterkt økende:

Figur 12.3 Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), Norge
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Kilde: SSB tabell 09781

Den store mengden avfall som deponeres utgjør 
en særskilt utfordring. En beregning for 2015 viste 
for eksempel at 4 prosent av klimagassutslippene 
i Akershus skjedde fra diffuse utslipp fra 
avfallsdeponier.311 Økt utsortering blant annet av 
plast og tekstiler kan gi reduserte CO2-utslipp fra 
avfallssektoren.

Bærekraftmål 12 er det bærekraftmålet i Norge 
hvor måloppnåelsen lettest kommer i konflikt 
med måloppnåelsen innen flere av de andre 
bærekraftmålene. Derfor vil det være nødvendig 
å avveie hvordan redusert forbruk og mer 
ressurseffektiv produksjon bidrar til å styrke eller 
motvirke andre bærekraftmål på regionalt nivå. 
Samtidig er dette blant de bærekraftmålene hvor 
Norge i dag står lengst unna målsettingene knyttet 
til Agenda 2030. Sentrale avveiinger vil både i vår 
nasjonale og regionale kontekst være

311 Selvig E. m.fl. (2017). Klimagassreduksjoner i Akershus fylke. Tiltaksanalyse 
med framskrivninger og alternative scenarier fram til 2050. Rapport 
utarbeidet for Akershus fylkeskommune av Civitas/Vista Analyse (oktober).

• Skal innsatsene rettes mot å redusere forbruk, 
eller mot å legge om til mer bærekraftig 
produksjon av varer og tjenester?

• Hvordan kan delmålene formidles for å gi 
mening for ulike aktørgrupper – husholdninger, 
virksomheter, nasjonale myndigheter og 
sivilsamfunnet?

Status mål 12 regionalt
Kunnskapen om status for dette bærekraftmålet 
innenfor ulike aktørgrupper på regionalt og lokalt 
nivå er svært variabel i Norge. I Norge har vi god 
regional oversikt over avfallsproduksjonen og 
ressursgjenvinningen fra husholdningene, mens 
fra betydelige avfallsprodusenter som bygge- og 
anleggsnæringen, industrien og tjenesteytende 
næringer er avfallsregnskapet og -statistikken stadig 
svært mangelfull. 
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Matsvinn
Matsvinn er et betydelig problem i Norge. Det 
norske ForMatprosjektet (2010–2015) anslo det 
samlede matsvinnet i Norge til å utgjøre 355 000 
tonn i 2015, til en samlet verdi av om lag 20 
milliarder norske kroner. 312 Maten som kastes 
årlig i Norge tilsvarer det årlige matvareforbruket 
til 900 000 mennesker. Produksjonen av en slik 
matmengde skaper et klimagassutslipp på 978 000 
tonn CO2.313 Matsvinnet er svært ujamnt fordelt 
over verdikjeden. 61 prosent av all mat som kastes 
i Norge kommer fra husholdningene, 21 prosent 
kommer fra næringsmiddelindustrien og 18 prosent 
fra dagligvarehandelen inkl. grossister.

312 Stensgård, A.E. og Hansen, O.J. (2016). Food waste in Norway 2010-2015. 
Østfoldforskning rapport nr. 17.16.

313 Boffey, D. (2017). How Norway is selling out-of-date food to help tackle 
waste. The Guardian, 17. August 2017.

Fra enkelte deler av verdikjeden, så som kantiner, 
kafeer og restauranter, mangler vi helt opplysninger 
om hvor stort matsvinnet er.

Mesteparten av husholdningenes matsvinn skyldes 
at det kastes store mengder lite holdbare ferskvarer, 
først og fremst brød- og bakevarer, frukt og 
grønnsaker. 

Vi har ennå ikke egne regionale eller lokale indikatorer 
for å kunne følge utviklingen av matsvinnet i Viken.

Figur 12.4 Matsvinn i Norge 2010–2015 i ulike deler av verdikjeden (tonn)
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Kilde: Stensgård og Hanssen 2016.
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Avfall
EU-landene satte i 2018 som målsetting av 
halvparten av alt husholdningsavfall skal gjenvinnes 
i hvert enkelt EU-land innen 2020, 60 prosent 
gjenvinning innen 2030 og 65 prosent gjenvinning 
av alt husholdningsavfall innen 2035.314 Avfallsfeltet 
er et område der EU-landene i dag har svært ulik 
måloppnåelse, og det er stor uenighet om ambisjon 
og utforming. 

Norge har prinsipielt sluttet seg til disse avfalls-
målsettingene. EUs rettsakt er svært ambisiøs, og 
vil berøre kommuner og fylkeskommuner i vesentlig 
grad. Den innebærer blant annet nye krav til 
materialgjenvinning av avfall som samles inn lokalt 
(av kommunene), innsamling av biologisk avfall og 
avfallsforebyggende tiltak (f.eks. for å redusere 
matsvinnet), og nye metoder for datainnsamling 
lokalt og regionalt. Rettsakten er nå til vurdering i 
EØS/EFTA-statene.

314 I det reviderte emballasjedirektivet til EU er det dessuten en målsetting 
om at 55 % av all plastemballasje skal leveres for materialgjenvinning innen 
2030.

Avfallsmengden i Norge (ikke inkludert lett 
forurensede masser) har økt hvert år siden 2012, 
og økte med 1,26 millioner tonn fra 2012 til 2017. 
Samtidig har den absolutte mengden avfall som 
gjenvinnes også økt, mens den absolutte mengden 
avfall som ombrukes (inkl. forbrennes) har gått ned. 
Avfallsmengden som deponeres, anvendes som 
fyllmasse, eller behandles på annen/ukjent måte har 
imidlertid økt med nærmere 37 prosent fra 2012 
til 2017 i Norge, fra 2,6 millioner tonn til 3,55 
millioner tonn. Det vil si at en stadig større del av 
avfallsmengden i Norge ikke går til gjenvinning eller 
ombruk. 

Figur 12.5 Avfallsmengde og -behandling i Norge 2012–2017.  
1000 tonn avfall (ikke inkludert lett forurensede masser)
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Avfall fra næringsvirksomhet
Mens vi har god oversikt over håndteringen av 
husholdningsavfall i Norge, har vi mindre kunnskap 
om håndteringen av lokalt og regionalt avfall fra ulike 
former for næringsvirksomhet, det være seg avfall 
fra bygge- og anleggsnæringen, industriavfall eller 
avfall fra tjenesteytende næringer.

I Viken er bygge- og anleggsnæringen den næringen 
som økte antall sysselsatte relativt mest i perioden 
2008–2017. Både i Buskerud og Østfold var 
bygge- og anleggsnæringen næringen med høyest 
verdi skaping i 2017. Samtidig er bygge- og anleggs-
næringen den største avfallsprodusenten i Norge, 
og særlig av betong, tegl og treavfall. En spesiell ut-
fordring i Viken er at det forventes betydelig vekst i 
massetransport (stein, jord, betong) i årene framover 
på grunn av kommende infrastrukturinvesteringer. 
Bygge- og anleggsnæringen er med andre ord en 
viktig regional næring, både med hensyn til syssel-
setting og transport.

For å minimere transportarbeidet er det 
viktig at avfall og andre masser fra bygge- og 
anleggsaktiviteter transporteres over så korte 
avstander som mulig, om de skal til deponi eller til 
gjenvinning. 

I Norge har vi mangelfulle data om bygge- og 
anleggsnæringens avfallsproduksjon på regionalt og 
lokalt nivå. Selv om det er mangel på data, er det 
allikevel mulig å følge opp denne utfordringen på 
andre måter. 

Avfall fra husholdningene
Avfallsmengden fra husholdningene i Østfold, 
Akershus og Buskerud har blitt redusert med nesten 
23 prosent de siste fire årene, fra 541 000 tonn til 
419 000 tonn. Andelen av husholdningsavfallet som 
går til materialgjenvinning og biogassproduksjon 
har økt, mens andelen av husholdningsavfallet som 
havner på fyllinger (deponi) har gått ned. I 2018 
var det bare 8 promille av husholdningsavfallet 
som ble deponert, mens nesten 84 prosent av 
husholdningsavfallet ble gjenvunnet eller gikk til 
forbrenning. 

Figur 12.6 Behandlingen av husholdningsavfall (tonn). 
Viken 2015–2018
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Kilde: SSB tabell 12313

Viken vil bli et stort hyttefylke, med over 83 000 
hytter og fritidshus (per februar 2019). Det er 
derfor viktig å se nærmere på årlig husholdnings-
avfallsmengde per årsinnbygger i kommunene. Med 
dette måltallet blir det folke registrerte innbygger-
tallet i kommunene korrigert for antallet hytter og 
fritidshus i kommunen, og hver fritidsbolig forventes 
å produsere husholdningsavfall tilsvarende fire 
personer i én måned. Denne indikatoren er produsert 
på kommunenivå for første gang av SSB for året 
2017.
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Kart 12.1 Husholdningsavfall per årsinnbygger 2017 (kg)
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Ser vi på utviklingen i avfallsmengden per person 
over tid de siste 16 årene, ser vi at avfallsmengden 
per innbygger har blitt redusert i Østfold og 
Akershus, mens den har økt i Buskerud. Økningen 
i Buskerud kan delvis tilskrives den sterke 
hytteutbyggingen i flere av innlandskommunene. 
Denne har ført til at antallet avfallsproduserende 
årsinnbyggere også har økt, slik at figur 12.7 blir noe 
misvisende.
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Figur 12.7 Husholdningsavfall per innbygger 2002–2018 (kg)
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Ser vi på andelen husholdningsavfall per årsinn-
bygger som ble levert til materialgjenvinning i 
2017 i kommunene i Viken ser vi at bare i en av 
kommunene (Asker) ble mer enn halvparten av 
husholdningsavfallet innlevert for gjenvinning. 
Medianen blant kommunene hadde en gjenvinnings-
andel på 37,6 prosent i 2017. I to av kommunene 
ble mindre enn 20 prosent av husholdningsavfallet 
innlevert for gjenvinning eller biologisk behandling i 
2017.
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Kart 12.2 Andel husholdningsavfall per årsinnbygger som ble innlevert til materialgjenvinning  
inkl. biologisk behandling, 2017
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Mange hyttekommuner skårer svært lavt på denne 
oversikten. Det er mulig å anta at hyttebesøkende 
kildesorterer husholdningsavfallet sitt i mye mindre 
grad enn den faste befolkningen i disse kommunene.
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Reiseliv, hytter og fritidsboliger
Reiselivsnæringen er en viktig næring i deler av 
Viken. Overnattings- og serveringsvirksomhet ga i 
2018 arbeid til mer enn ti prosent av alle sysselsatte 
i Gol, Krødsherad og Hol, men også til 2 600 
mennesker – 9,3 prosent av alle sysselsatte  
– i Ullensaker. 

En god reiselivsdestinasjon må også være et godt 
bosted. I flere store europeiske byer gjør økende 
turisme at byene nå ikke lenger oppleves som 
gode bosteder for lokalbefolkningen. Det er ennå 
ikke noen entydig forståelse av hva som legges 
i begrepet en bærekraftig turistnæring. Den må 
være bærekraftig både med hensyn til konsum og 
tjeneste- og vareproduksjon. Et mer kortreist reiseliv 

kan bøte på mange av miljøutfordringene som skapes 
av den globale turismen, og i Viken er det betydelig 
verdiskaping knyttet til å utvikle det kortreiste 
reiselivet. 

I Norge var det ved inngangen til 2019 nær 
435 000 hytter og fritidsboliger. 84 130 av disse 
lå i en Viken-kommune, noe som gjør at Viken ligger 
hakk i hæl med Innlandet (Hedmark og Oppland) i 
kampen om å være det største hyttefylket i Norge. 
Det er i kystkommunene vi finner den største 
hyttetettheten, målt som antall fritidsbygninger 
per km2. I Hvaler, Frogn, Nesodden, Fredrikstad og 
Hurum er det alle mer enn 15 fritidsbygninger per 
km2. 

Kart 12.3 Antall fritidsbygninger per 1000 innbyggere, 2019
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Fra 2000 til 2019 økte antallet fritidsbygninger i 
Viken samlet sett med 9 658. Siden årtusenskiftet 
har den største økningen i antall fritidsbygninger 
kommet i indre deler av fylket, og de tretten 
Viken-kommunene med størst økning i antall fritids-
bygninger fra 2000 til 2019 ligger alle i Buskerud. 
Ingen av disse kommunene har kystlinje. I Flå, 
Rømskog, Rollag, Sigdal og Nes (i Buskerud) økte 
antallet fritidsbygninger med mer enn 50 prosent fra 
2000 til 2019.

27 av kommunene i Viken har hatt en nedgang 
i antall fritidsbygninger i denne perioden. Dette 
gjelder nesten utelukkende sentrale kommuner 
i Akershus, Østfold og Buskerud som alle inngår 
i pendlingsomlandet til Oslo hvor det er rimelig 
å anta at fritidsboliger blir omgjort til ordinære 
helårsboliger.

Ser vi på hvordan antallet fritidsbygninger har 
utviklet seg over tid i forhold til folketallet i de 
ulike delregionene i Viken, ser vi at hyttebyggingen 
konsentreres til de øvre delene av Buskerud.315

Det regionalt og lokalt funderte reiselivet som 
skapes av hytteturismen kan betraktes som en 
fritidsbasert form for byspredning, hvor betydelige 
befolkningsgrupper bosatt i byer og store tettsteder 
i sentrale deler av Viken tilbringer deler av tiden 

315 SSB statistikkbank tabell 05467 og 07459

sin i mindre sentrale deler av fylket i 2–3 timers 
reiseavstand fra hjemmet. På denne måten blir dette 
samspillet mellom by og land en form for å skape en 
egen regional identitet.316 Hyttebefolkningen har i 
tillegg stor innvirkningen på ulike lokalsamfunn, først 
og fremst gjennom kjøp av ulike håndverkstjenester 
samt detaljvarehandel. 

Utvikling av et bærekraftig reiseliv kan fort havne i 
konflikt med andre bærekraftshensyn, for eksempel 
kan utbygging av nye hyttefelt medføre tap av 
biologisk mangfold og økosystemer både til lands og 
til vanns.

Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig 
Reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å 
jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling 
gjennom involvering, ansvarlig styring og 
verdiskaping. Prosessen eies og drives av lokalt 
eller regionalt reisemåls- eller destinasjonsselskap. 
Ordningen er et verktøy som systematiserer arbeidet 
med bærekraft på et reisemål. Merkeordningen er 
slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise 
en forbedring ved å merkes på nytt hvert tredje år. 
Visit Geilo er ett av femten norske destinasjoner som 
per juli 2018 har oppnådd merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling.

316 Se G. Galster m.fl. (2001), Wrestling sprawl to the ground: defining and 
measuring an elusive concept, s. 681-717 i Housing Policy Debate bind 12 
nr. 4 for en bredere drøfting av byspredningens mange dimensjoner. 
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Mål 17 Samarbeid for  
å nå målene
FNs bærekraftsmål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene 
og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Det er under 
dette målet at sterke partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og 
sivilsamfunnet trekkes frem som avgjørende for å kunne lykkes med de 
andre 16 målene. 
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Bærekraftsmål 17 har delmål knyttet til finansiering, 
teknologi, kapasitetsbygging, handel, politisk og 
institusjonell samstemthet, partnerskap, data og 
ansvarlighet. 

Status for mål 17 globalt
FN rapporterer selv at implementeringen av 
bærekraftsmålene globalt har momentum, men at 
mye gjenstår317. Å få til forpliktende internasjonalt 
samarbeid er avgjørende for å lykkes, særlig i en 
tid hvor det er utfordringer med handel, private 
investeringer i finansielle markeder som ikke er 
bærekraftige, samt en nedadgående utvikling i det 
totale bidraget i offentlig utviklingshjelp (ODA).

I 2018 ble det gitt 149 milliarder dollar i ODA, en 
nedgang på 2,7 prosent fra 2017. Innenfor denne 
kategorien økte midlene til bilaterale prosjekter, 
programmer og teknisk assistanse med 1,3 prosent, 
mens humanitær hjelp gikk ned med 8 prosent. Det 
rapporteres også om at ODA til de landene som 
trenger det mest, gikk ned.

Status for mål 17 nasjonalt 
Regjeringen understreker i sin rapportering319 at de 
nye bærekraftsmålene representerer et skifte og at 
det ikke kan arbeides på tradisjonelt vis for å oppnå 
disse. Det må etableres flere likeverdige samarbeid 
og partnerskap for å lykkes med bærekraftig 
utvikling. 

Mengden oppgaver som offentlig forvalting skal 
løse har økt, samtidig som samfunnet blir mer 
komplekst. Nye komplekse samfunnsutfordringer 
kan ikke løses sektorvis, men krever innsats på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Ansvaret 
for å nå viktige samfunnsmål – som for eksempel 
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, kan 
ikke legges til den enkelte sektor318. Gjennom 

317 FN (2019). The Sustainable Development Goals Report 2019. 

318 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Nye folkevalgte 
regioner – rolle, struktur, oppgaver. (Meld. St. 22 (2015-2016)). 

regionreformen vil regjeringen legge til rette for 
dette. Den nye regionstrukturen skal styrke de 
folkevalgte regionenes mulighet til å gi strategisk 
retning, til å kunne mobilisere på tvers av sektorer, 
nivåer og aktører og koordinere offentlig innsats og 
virkemiddelbruk318. 

Bærekraftsmålene er sammenhengende og 
forsterker hverandre. Alt henger sammen. 
Overordnet krever de nye samarbeidsmåter, 
etablering av partnerskap på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. Norge samarbeider med en rekke 
aktører320. 

Regjeringens rapportering på bærekraftsmål 17 
legger vekt på ressursmobilisering, teknologi, 
kapasitet, kunnskapsdeling og felles politisk handling. 
I tillegg til finansiering av bistand og handel. Dette 
inkluderer Norges utviklingssamarbeid, volum og 
fordeling av bistand. Regjeringen rapporterer årlig 
på implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 
2030319. 

Norges nivå på bistand har ligget rundt én prosent av 
BNI de siste ti årene320. Norge deltar i programmet 
Tax for Development, som skal styrke utviklingslands 
ressursmobilisering, og har bidratt med 9 millioner 
kroner i 2017 til en teknologibank. Norge samarbei-
der gjennom Det internasjonale pengefondet (IMF) 
med låneavtaler til lavinntektsland og overvåking 
av finansmarkedet for å motvirke korrupsjon. Norge 
prioriterer rettferdig handel gjennom Verdens 
 handelsorganisasjon. 

Regjeringen har forpliktet seg til å iverksette en 
reform for felles politisk behandling, i første omgang 
gjennom nedsettelsen av et forum, hvor aktører 
fra privat sektor, organisasjonslivet, akademia og 
fagforeninger møter relevante departementer. 

319 Finansdepartementet og Utenriksdepartementet (2019). One Year Closer 
2019. Norway’s progress towards the implementation of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. 

320 Utenriksdepartementet (2017). Felles ansvar for felles fremtid. (Meld.St.24 
(2016-2017)). 
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Status for mål 17 regionalt 
Kommuner og fylkeskommuner er både tjeneste-
produsenter, myndighetsutøvere og demokratiske 
organer med ansvar for samfunnsutvikling. God politikk 
og gode planer som dekker de tre dimensjonene av 
bære kraft på lokalt og regionalt nivå er nødvendig for  
å bidra til nasjonale og internasjonale mål. 

Fylkeskommunes samfunnsutviklerrolle
Gjennom regionreformen er det stilt større krav 
til fylkeskommunen om å løse tverrsektorielle og 
tverrfaglige samfunnsfloker. Bærekraftig utvikling 
innen miljø, økonomi og det sosiale er eksempel på 
dette. Viken fylkeskommunes plan- og styrings-
system skal gjenspeile FNs bærekraftsmål og 
samfunns  utviklerrollen både i struktur og i prosesser. 
Helhetlig virkemiddelbruk er også et viktig bidrag 
for å lykkes med det tverrfaglige og tverrsektorielle 
arbeidet. 

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle innebefatter 
alle oppgaver fylkeskommunen har, både som 
tjenesteprodusent, som myndighetsutøver og som 
demokratisk organ. Men det innebærer likevel et 
særskilt ansvar for:

• Å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen 
• Mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn 
• Samordne, koordinere offentlig innsats og 

virkemiddelbruk 

Forskerne Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad 
mener det er et viktig demokratisk prinsipp 
at et folkevalgt nivå gir strategisk retning for 
samfunnsutviklingen, også regionalt321. Gjennom 
regionale planprosesser oppnås felles forståelse for 
hvilke hovedutfordringer som preger regionen og 
hvilken retning for utvikling som skal prioriteres. 

For å lykkes med den regionale utviklingen 
må fylkes kommunen mobilisere ressurser og 
kompetanse i privat sektor, kulturliv og lokal-
samfunn. Dette er avgjørende for å få tilgang på 
lokalkunnskap. Fylkeskommunen må være god på 
samarbeid, nettverk og partnerskap for å få til 
handling på tvers. Å mobilisere innebærer også å 
etablere gode møteplasser og samarbeidsarenaer, for 
nettopp å samle ressursene321.

Å være en samordner er å være et bindeledd 
mellom forvaltningsnivåer. Fylkeskommunens 
styrkede samfunnsutviklerrolle skal gi merverdi for 
kommuner og lokal utvikling. Gjennom en samordnet 
og koordinerende offentlig innsats kan blant annet 
bolig-, areal- og transportplanlegging sees i 
sammenheng i regionen for å komme nærmere et 
lavutslippssamfunn. Fylkeskommunen skal bidra til 
erfaringsutveksling mellom kommuner og kobling 
mellom regionale og lokale myndigheter321. 

321 Hofstad, H & Sandkjær Hanssen, G. (2015). Samfunnsutviklerrollen til 
regionalt folkevalgt nivå. NIBR-rapport 2015:17. 
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Figur 17.1 Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå
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Regional planstrategi 
Plan og bygningsloven skal «fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
fremtidige generasjoner» (pbl. §1-1). Gjennom 
arbeidet med bærekraftsmålene i 2020, særlig 
gjennom regional planstrategiprosess, vil politikere 
og administrasjon få nye måter å se på Vikens rolle 
som samfunnsutvikler. 

Regional planstrategi er det eneste obligatoriske 
plandokumentet regional planmyndighet er pålagt å 
utarbeide (pbl. § 7-1). Regional planstrategi tar opp 
regionens sentrale utviklingstrekk og utfordringer og 
drøfter hvilke av disse som er egnet for vurdering og 
løsning gjennom planlegging. 

Fylkeskommunen inviterer kommuner, statlige 
organer, organisasjoner og institusjoner til et 
forpliktende samarbeid om planstrategien. Det 
er særlig viktig å samarbeide med kommunene, 
da de på samme tid skal utarbeide kommunale 
planstrategier. I denne sammenheng er det gjennom 
et godt kunnskapsgrunnlag viktig å etablere felles 
forståelse av regionens utviklingstrekk, utfordringer 
og muligheter. Det er viktig med deltakelse og 
medvirkning i arbeidet med planstrategien. Private 
virksomheter, organisasjoner, grunneiere, beboere, 
barn og unge, minoriteter er eksempler på grupper 
som bør involveres. Regional planstrategi skal sendes 
på åpen offentlig høring. 
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Partnerskap i regional planlegging 
Hensikten med regional planlegging er å stimulere 
utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. 
Fylkeskommunen er regional planmyndighet, men har 
likevel ikke overordnet myndighet. Fylkeskommunen 
har begrensede muligheter til å forplikte kommuner 
og andre aktører til å gjennomføre regionale planer. 
Koordinering og samarbeid må derfor i større grad 
skje gjennom frivillige løsninger mellom likeverdige 
parter. I denne sammenheng er partnerskap en viktig 
samarbeidsform322. 

Et partnerskaps legitimitet avhenger av hvorvidt 
det kan levere resultater som bidrar til den ønskede 
retningen for samfunnsutviklingen. Et partnerskap 
skal bygge på likeverdig samarbeid mot et mål alle 
parter er omforent om. Motivasjonen for å delta i 
et partnerskap er at alle kan se en merverdi av det. 
Partnerne må være villig til å nytte sine ressurser 
for å nå felles definerte mål, og se sin innsats i 
sammenheng med andres innsats. 

Det er utarbeidet en oversikt som teller til sammen 
27 regionale partnerskap i de tre fylkene som skal 
slås sammen til Viken. Partnerskapene fordeler seg 
på områdene næring, internasjonalt arbeid, klima 
og miljø, kultur, kulturminner og museer, folkehelse, 
idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet, frivillighet og 
plan. Utvikling av vellykkede partnerskap vil 
fungere som viktige indikatorer for hvordan Viken 
fylkeskommune lykkes med å nå bærekraftsmål 
17. Viken fylkeskommune deltar også i nettverk 
organisert av blant annet KS og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

322 Higdem, U. (2015). Regional planlegging. I: Utfordringer for norsk 
planlegging. Oslo: Cappelen Dam Høgskoleforlaget, pp.102-120

Internasjonalt arbeid
Mange av samfunnsutfordringene som 
fylkeskommunen skal finne bærekraftige løsninger 
på har en internasjonal dimensjon. Det vil derfor 
være viktig og riktig å jobbe i nettverk, partnerskap, 
organisasjoner, prosjekter og prosesser av ulike slag 
med partnere som eier de samme utfordringene 
som oss i resten av Europa, og i noen tilfeller, med 
partnere andre steder i verden. EU lanserte i starten 
av 2019 et refleksjonsnotat som identifiserer de 
viktigste driverne for en overgang til bærekraftig 
utvikling. Dette følger opp Kommisjonens melding 
(White paper); Future of Europe fra mars 2017. 
Refleksjonsnotatet323 skisserer tre mulige scenarier 
for hvordan man best mulig kan skape en utvikling 
for å oppfylle FNs bærekraftsmål, og danner 
grunnlaget for videre dialog og politikkutvikling i EU. 

Fylkeskommunens internasjonale engasjement 
benyttes for å forsterke de prosessene som pågår 
i retning av en bærekraftig utvikling innenfor 
alle tre dimensjoner (sosial, økonomisk, klima). 
Det internasjonale arbeidet kan også bidra til 
at man finner nye og bedre løsninger på viktige 
samfunnsutfordringer. Deltakelse i OECD-prosjektet 
(se neste side) er et godt eksempel på hvordan vi 
kan få tilgang på gode eksempler og erfaringer fra 
regioner rundt om i hele verden. Gjennom dette 
prosjektet utvikles ny kunnskap og metodikk om 
hvordan vi best kan jobbe med bærekraftsmålene på 
regionalt nivå.

323 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030_en
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Deltakelse i OECD-prosjekt for utvikling av 
regional tilnærming til bærekraftsmålene
I 2019 publiserte FNs generalsekretær en opp-
summering av hvordan arbeidet med bærekrafts-
målene går, og hva som må til for å oppnå 2030- 
agendaen i tiden som kommer. Her tydeliggjøres 
det at det må satses mer ambisiøst, strukturelt, og 
samarbeidet for å nå målene må styrkes. Det trekkes 
også frem at det er avgjørende at lokale og regionale 
aktører og myndighetsnivå gis rom og mulighet til å 
bidra til utviklingen. Det kan forventes at søkelyset 
på regionale og lokale aktører styrkes i tiden som 
kommer324. 

Det er estimert at så mye som 65 prosent av de  
169 delmålene i bærekraftagendaen ikke kan nås 
uten aktiv deltakelse fra byer, regioner og lokal-
samfunn. Det at bærekraftsmålene ble designet på 
globalt nivå, gjør at man ofte må utvikle tilnærminger 
og metodikk for å jobbe med målene i ulike samfunn 
og lokalnivå325. 

324 https://undocs.org/E/2019/68 (02.09.2019)

325 https://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling) har etablert et eget utviklingsprosjekt for 
å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs 
bærekraftsmål: «A territorial approach to the SDGs». 
Viken er en av ni internasjonale pilotregioner som 
deltar i prosjektet. 

Deltakelsen i prosjektet bidrar til å utvikle og styrke 
forståelsen av hvordan vi kan jobbe med bærekrafts-
målene gjennom egne ansvarsområder, og gjennom 
samarbeid og nettverk. I prosjektets første år er 
arbeidet strukturert i tre arbeidsretninger: 

• Utvikle indikatorer og metode for å måle og 
beskrive samfunnsutviklingen på lokalt nivå, og 
hvordan denne er i forhold til bærekraftsmålene. 

• Utvikle dialog og samarbeid mellom nasjonale 
forvaltningsnivå og aktører om hvordan man 
sammen kan oppnå bærekraftsmålene.

• Dele praksis og erfaringer for hvordan man kan 
utvikle arbeidet med bærekraftsmålene mellom 
lokale myndigheter på tvers av landegrenser. 

Prosjektet styrker Vikens kompetanse og nettverk 
for å kunne bidra aktivt til den globale dugnaden for 
å oppnå 2030-agendaen og bærekraftsmålene innen 
år 2030. 
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Definisjoner/
begrepsforklaringer

Absolutt fattigdom
Innebærer at man ikke får dekket sine grunn-
leggende behov som mat, klær, hus og tilgang 
på grunnutdanning og primære helse tjenester. 
Verdensbanken bestemte i 1990 at fattigdoms-
grensen skulle tilsvare et forbruk på 1 dollar om 
dagen. Grensen er justert for prisnivå og kjøpekraft 
slik at det er mulig å sammenligne land, og ligger nå 
på 1,90 dollar om dagen. Få rike land opererer med 
absolutte nasjonale fattigdomsgrenser.

Brutto finanskapital
Omfatter bankinnskudd, andeler i aksje-, 
obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, formue i 
aksjesparekonto, obligasjoner og andre verdipapirer.

Funksjonshemming og nedsatt funksjonsevne
Det er særlig tre modeller som tidligere har vært 
benyttet for å definere funksjonshemming; en 
medisinsk modell, en sosial modell og en relasjonell 
modell. I dagens samfunn er det den relasjonelle 
modellen som i all hovedsak ligger til grunn. Modellen 
fokuserer på samspillet mellom menneske og 
omgivelse. Funksjonshemming oppstår der det er et 
gap mellom en persons funksjonsevne og de kravene 
omgivelsene stiller326. 

326 Lid, Inger Marie. (2013). Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og 
praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk. 

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade 
på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens 
psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. 
Gjennom et livsløp vil de fleste oppleve mer eller 
mindre permanente endringer i egen funksjonsevne 
(kognitivt, psykisk, sosialt, sensorisk eller fysisk).327

Personer med ulike funksjonsnedsettelser møter 
ulike barrierer i konkrete situasjoner. Disse barrierene 
kan hemme den enkeltes muligheter til deltakelse 
og aktivitet. Da mange av barrierene er skapt av 
mennesker kan de også endres av mennesker.328

Gini-koeffisient
Et statistisk mål for spredning som vanligvis brukes 
til beregning av inntektsforskjeller. Koeffisienten er 
en tallverdi mellom 0 og 1, hvor 0 indikerer at alle 
har samme inntekt/formue, mens en verdi på en 
betyr at en person eier all inntekt/firmue. 

Husholdingsavfall per årsinnbygger
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg 
per årsinnbygger. Innbyggertallet er justert opp 
med antall hytteabonnenter i kommunen. Det blir 
beregnet at fire personer bruker en hytte en måned 
hvert år. For kommuner som er medlem av samme 
interkommunale selskap er nøkkeltallet likt.

327 https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_
funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne 
https://snl.no/funksjonshemning 

328 https://snl.no/funksjonshemning
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Inntekt etter skatt per forbruksenhet
Dette er husholdningens inntekt etter skatt 
«korrigert» for ulikheter i husholdningsstørrelse og 
sammensetning. Med inntekt menes yrkesrelaterte 
inntekter, kapitalinntekter og skattefrie overføringer 
(som barnetrygd). Når en skal sammenligne 
den økonomiske velferden til husholdninger av 
ulik størrelse og sammensetning er det vanlig å 
justere husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte 
ekvivalensskalaer eller forbruksvekter for å kunne 
sammenligne velferdsnivået til store og små 
husholdninger. Disse forbruksvektene skal både ta 
hensyn til at store husholdninger trenger høyere 
inntekt enn små for å ha tilsvarende levestandard, 
samt at store husholdninger vil ha stordriftsfordeler 
når det gjelder flere levekostnader (f.eks. 
boutgifter, elektrisitetsutgifter, TV, vaskemaskin, 
bredbåndstilknytning). 

I dette heftet brukes EU-skalaen; første voksne i 
husholdningen gis vekt=1, deretter de neste voksne 
vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3. Ifølge 
denne ekvivalensskalaen må f.eks. en husholdning på 
to voksne og to barn ha en husholdningsinntekt som 
er 2,1 ganger så høy som en enslig for å ha samme 
økonomiske velferd.

Kunnskapsintensive næringer
Næringer som har mer enn 33% sysselsatte med 
høyere utdanning. 

Kroppsmasseindeks (KMI), overvekt og fedme 
Kroppsmasseindeks (KMI, eller BMI på engelsk) 
er en måling som setter vekt i forhold til høyde. 
Personer med KMI mellom 20 og 25 regnes som 
normalvektige, KMI mellom 25 og 30 defineres 
som overvektig, KMI over 30 regnes som fedme. 
Sykelig overvekt defineres som KMI på 35 eller mer 
med komplikasjoner, eller KMI på 40 eller mer uten 
spesifikke komplikasjoner.

Land Use Efficiency  
(måltall for effektiv arealbruk)
Land Use Efficiency (LUE) er et forholdstall for 
endring i arealbruken og folkemengden i en by eller 
tettsted over en gitt tidsperiode. Måltallet beregnes 
på følgende måte:

Steg 1: Beregn årlig befolkningsvekst (ÅFV)
  ÅFV = Ln(Bef_(t+n)/Bef_t)/år

  Hvor

Bef: Befolkning i byen, tettstedet eller kommunen 
første år i beregningsperioden

Bef_(t+n): Befolkning i byen, tettstedet eller 
kommunen siste år i beregningsperioden
  År: antall år i perioden 

Steg 2: Beregn årlig vekst i arealforbruk
  ÅAF=Ln(Urb_(t+n)/Urbt_t)/år

  Hvor

Urb_t: (Bebygd) areal i byen, tettstedet eller 
kommunen første år i beregningsperioden

Urb_(t+n): (Bebygd) areal i byen, tettstedet eller 
kommunen siste år i beregningsperioden
  År: antall år i perioden

Steg 3: Beregn forholdstallet mellom de to 
endringsratene
  LUE = ÅAF/ÅFV (årlig endringstakt 
areal(bruk)/årlig endringstakt folketall)

Lavinntekt
Definert etter visse avstander til medianinntekt 
(nasjonalt eller kommunalt nivå). I denne 
rapporten bruker vi 60 prosent av medianinntekt 
etter skatt per forbruksenhet som grense 
for lavinntekt (medianinntekt er inntekten til 
husholdningen som havner «i midten» når man 
sorterer husholdningsinntektene etter størrelse). 
Noen varianter av lavinntektbegrepet tar også 
ta høyde for husholdningens bruttofinanskapital 
(bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og 
pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre 
verdipapirer).
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Leke- og rekreasjonsareal, og nærturterreng 
(fra SSB.no)
Det finnes ikke landsdekkende kartfestet informasjon 
om verken leke- og rekreasjonsareal eller nærtur-
terreng. I statistikkarbeidet er det derfor valgt å 
identifisere arealer som kan ha potensial som leke- 
rekreasjonsareal og nærturterreng.

I utgangspunktet har SSB valgt å skille mellom 
nærturterreng og leke/ rekreasjonsareal kun 
ved arealstørrelsen. I beregning av tilgang til 
rekreasjonsareal inkluderer de også nærturterreng 
slik det er definert her. Det vil si alt rekreasjonsareal 
større enn 5 dekar, også over 200 dekar. SSB 
har ikke sett på om områdene er regulert i form 
av kommunale arealplaner (reguleringsplan, 
bebyggelsesplan eller kommuneplan), eller 
tilrettelagt i form av lekeapparater, turstier og 
løyper med mer. Begrepene «rekreasjonsareal og 
nærturterreng» må derfor ikke forveksles med 
«friområde» eller «friluftsområder» benyttet i 
plansammenheng.

Følgende arealer inngår i leke- og rekreasjonsareal og 
nærturterreng:
• Skog, åpen fastmark, våtmark, bart fjell, 

grus- og blokkmark, park- og idrettsområder 
jf. SSBs standard for klassifisering av arealer til 
statistikkformål .

• Innsjøer og tjern som er mindre enn 1 dekar inngår 
også.

• Idrettsanlegg som normalt ikke er tilgjengelig for 
allmenne rekreasjonsaktiviteter regnes ikke med.

Medianinntekt
Hvis man sorterer personer/husholdninger etter 
størrelsen på inntekt, så vil medianinntekten være 
beløpet som deler gruppen i to. Halvparten tjener 
mer, og halvparten tjener mindre. Medianen blir 
derfor ikke påvirket av ekstreme verdier på samme 
måte som gjennomsnitt.

Naturfare
Naturfare er en fellesbetegnelse for naturlige 
prosesser som skyldes kombinasjonen klima, 
grunnforhold og topografi.

NEET
Unge mellom 15 og 34 år som ikke er i arbeid, 
utdanning eller opplæring (Not in Employment, 
Education or Training).

Nyetableringsraten for foretak
Antall nyetablerte foretak i løpet av året i forhold til 
total foretaksbestanden per 1. januar samme år

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal
Potensielt tilgjengelige strandsonearealer i 
strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger, 
jernbanestrekninger, dyrket markarealer, bygninger 
og kystlinje. Dataene er hentet fra ulike kilder og 
bearbeidet til arealbruksflater i SSB. De flater som 
ikke er påvirket av tekniske inngrep betraktes som 
potensielt tilgjengelige for friluftslivsaktiviteter.

P90/P10
Forholdstallet mellom inntekten til den personen 
som har en inntekt akkurat høyere enn 90 prosent 
av befolkningen og inntekten til den personen som 
har en inntekt akkurat høyere enn 10 prosent av 
befolkningen

Relativ fattigdom
Handler om at fattigdom ikke bare er snakk om 
overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende 
behov, men at levestandarden måles opp mot det 
samfunnet man lever i. I norsk kontekst er det dette 
fattigdomsbegrepet som er relevant. Norge har 
ingen offisiell grense for relativ fattigdom, mens EU 
bruker 60 prosent av medianinntekt etter skatt per 
forbruksenhet.

Sentrumssone
SSBs sentrumssonedefinisjon er en dynamisk 
avgrensning. En sentrumssone er et område som 
består av en eller flere sentrumskjerner og et 
områdebelte på 100 meter rundt sentrumskjernen. 
En sentrumskjerne er et område med mer enn tre 
ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. 
I tillegg til detaljvarehandel må offentlig 
administrasjon eller helse- og sosialtjenester, 
eller annen sosial og personlig tjenesteyting være 
representert. Avstanden mellom virksomhetene må 
ikke være mer enn 50 meter.  
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Sosioøkonomisk status
Sosioøkonomisk status reflekterer personers tilgang 
til ressurser, det være seg materielle goder, penger, 
makt, sosiale nettverk, helsetjenester, fritid, eller 
utdanningsmuligheter. Sosioøkonomisk status kan 
ikke måles direkte. Ofte ser man på utdanningsnivå, 
yrke og inntekt (egen eller foreldrenes) for å 
bestemme en persons sosioøkonomiske status.

Tettsted
I henhold til SSBs tettstedsdefinisjon er tettsteder 
geografiske områder med en dynamisk avgrensing. 
Som tettsted defineres en hussamling hvor det bor 
minst 200 personer, og hvor avstanden mellom 
husene normalt er mindre enn 50 meter. Omfatter 
tettstedet bygningstyper som boligblokker, 
industribygg, varehus, kontorbygg, lagerbygg, 
offentlige bygg, undervisningsbygg, sykehus o.l. kan 
avstandskravet økes til 200 meter.

Trygg tilgang
SSB benytter to definisjoner av trygg tilgang: En for 
korte avstander til relativt små arealer (1 - leke- og 
rekreasjonsarealer) og en for lengre avstand til de 
større arealene (2 - nærturterreng):

1) For de minste arealene (rekreasjonsareal); 
hvis man ikke må krysse en vei med forholdsvis 
mye trafikk eller over en viss fartsgrense (årlig 
gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) 3000, fartsgrense 
30). I tillegg regnes bane som barriere.

2) I utgangspunktet foreslår vi at en kan ferdes trygt 
langs veier med høyere trafikk og fartsgrense for å 
nå nærturterreng. SSB regner at en har tilgang hvis 
en kan ferdes langs eller over veier, gangveier og 
stier unntatt langs eller i plan over barriereveier.

SSB regner følgende veier som barriere for trygg 
tilgang til nærturterreng:
• Minst 3000 ÅDT og 30 km/t i fartsgrense
• Minst 2000 ÅDT og 50 km/t i fartsgrense
• Minst 1000 ÅDT og 70 km/t i fartsgrense.
• I tillegg regnes bane (jernbane og t-bane) som 

barriere.

Universell utforming: 
FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming 
slik:

«Med universell utforming menes: utforming av 
produkter, omgivelser, programmer og tjenester på 
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så 
stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing 
og en spesiell utforming. Universell utforming skal 
ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er 
behov for det».329

329 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_
web.pdf 
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Gjensidige avhengigheter i oppfølgingen av 
FNs bærekraftsmål – en kunnskapsoversikt

Sammendrag
I dette notatet sammenstiller vi resultater fra en 
rekke nye studier av gjensidige avhengigheter 
mellom ulike bærekraftsmål (sosiale, økonomiske 
og miljømessige), med særlig vekt på FNs 17 
bærekraftsmål (heretter: FN17), som ble introdusert 
i 2015. En rekke av studiene har kommet til i løpet 
av 2018 og 2019. 

Gjennomgangen viser at det er relativt stor 
samstemmighet om at bærekraftsmål 11 – 
bærekraftige byer og samfunn er et sentralt 
bærekraftsmål som har direkte koplinger til alle de 
andre 16 bærekraftsmålene i FN17. Bærekraftsmål 
11 har sterke koplinger til bærekraftsmål 3 
(god helse) og bærekraftsmål 13 (stoppe 
klimaendringene). Disse tre bærekraftsmålene er 
også sentrale i mange av kommunene i Østfold, 
Akershus og Buskerud som har kommet lengst i å 
utforme nye kommuneplaner med utgangspunkt i 
FN17 per sommeren 2019.

Det er en rekke studier som har satt seg fore å 
avdekke synergier og avveiinger mellom ulike 
bærekraftsmål, inkludert de mange delmålene som 
inngår i hvert av FNs bærekraftsmål. Resultatene 
som har framkommet så langt tyder på at synergier 
og positive samvirkninger er omfattende, mens 
antallet målkonflikter er relativt begrenset. På 
dette området gjenstår det fortsatt et omfattende 
kartleggingsarbeid. Her kan kontekstuelle 
vurderinger på lokalt og regionalt nivå bidra til å 
utvide kunnskapsgrunnlaget. Det som framstår som 

et dilemma i en regional kontekst (kontraproduktive 
samspill mellom to bærekraftsmål) kan bidra til en 
gjensidig forsterket måloppnåelse av de samme to 
bærekraftsmålene i en annen regional kontekst.

Enkelte studier har undersøkt hvilke modeller som 
er tilgjengelige for å avveie alle bærekraftsmålene 
i FN17 i en samlet tilnærming. I dag finnes det ikke 
noen modeller som er i stand til å ta et slikt helhetlig 
grep. Dette er en utfordring når FN17 skal legges til 
grunn for politikkutforming, både nasjonalt, regionalt 
og lokalt.330 

Vi håper at denne gjennomgangen kan gjøre det 
enklere å utvikle handlingsprogram og relevante 
tiltak som kan bidra til at det blir mulig å arbeide 
sammen lokalt og regionalt mot målsettingene i 
FN17.

1 Innledning
FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015. Bærekrafts-
målene ble utformet for å kunne følge opp og 
bygge videre på FNs tusenårsmål. FNs bærekrafts-
mål formulerer ambisiøse men konkrete mål 
som skal oppnås innen 2030 både for verdens 
høyinntekstland og lavinntektsland, og i motsetning 
til FNs tusenårsmål er disse bærekraftsmålene 
verdensomspennende. Det siktes mot at de 17 
bære kraftsmålene skal være oppnådd i 2030 
(Agenda 2030). 

330 Kilde: Bachus. K. m.fl. (2018). The SDGs as a lever for change in policy 
practices. Forskningsrapport utarbeidet for FRDO-CFDD, Leuven, Belgia (18. 
mars).
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FNs 17 bærekraftsmål er konkretisert i ikke mindre 
enn 169 ulike delmål. Nær hvert fjerde delmål (42 
delmål) handler om hvordan bærekraftsmålene skal 
implementeres,331 og bærekraftsmål 17 Samarbeid 
for nå målene handler i sin helhet om hvordan man 
skal arbeide nasjonalt og internasjonalt for å nå 
målene. 

Verdenssamfunnet er i full gang med å utvikle et sett 
felles indikatorer for å kunne følge opp kritiske deler 
av arbeidet med Agenda 2030. Bærekraftsmålene 
ble vedtatt som et sett politiske ambisjoner i 2015 i 
full visshet om at det på det tidspunkt ikke forelå et 
fullt utviklet sett av bærekraftsindikatorer for å følge 
opp de ulike delene av dette arbeidet. For en rekke 
av bærekraftsmålene, og et flertall av delmålene, 
finnes det per i dag (våren 2019) ikke nasjonale, 
felles indikatorer for å måle resultater og effekter. 
Mangelen på oppfølgingsindikatorer er enda større 
på lavere geografiske nivå (regionalt, lokalt). En del 
av arbeidet med bærekraftsmålene innebærer derfor 
å konseptualisere og konkretisere indikatorer som gir 
mening for ulike grupper land eller typer territorier, i 
samsvar med deres ulike utviklingsforutsetninger. 

331 Kilde: Stafford-Smith, M. m.fl. (2017). Integration: the key to implementing 
the Sustainable Development Goals. Sustainability Science bind 12 s. 911-
919.

2 Metode
For å finne fram til relevante studier om 
hvilke koplinger som finnes mellom de ulike 
bærekraftsmålene og deres mange delmål har 
vi gjennomført en begrenset kartlegging av 
forskningen på området. Vi har tatt utgangspunkt 
i et enkelt søk i Google Scholar (scholar.google.
com) med utgangspunkt i søketermene (sustainable 
development goals OR SDGs) + interactions + 
trade-offs, og har brukt snøballmetoden (hvilke 
andre studier har referert til de studiene vi først 
får treff på med dette søket?) for å utvide dette 
kunnskapsmaterialet.

Vi har gjennomført et begrenset søk i mars-april 
2019, og ser at utbredt open source-publisering 
gjør at tilfanget av relevante studier om 
sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene 
er i rask vekst. I utvelgelsen av relevante studier har 
vi særlig konsentrert oss om studier som utforsker 
koplinger mellom bærekraftsmål 11 Bærekraftige 
byer og samfunn og andre bærekraftsmål, siden 
bærekraftsmål 11 er helt sentralt når kommuner 
og fylkeskommuner skal implementere FN17 i en 
regional og lokal kontekst i Norge.

Men først en kort vurdering av om en altomfattende 
tilnærming til FN17 i det hele tatt er mulig i 
samfunnsplanleggingen:
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3 Modeller og planleggingsverktøys evne 
til å håndtere ulike avhengigheter mellom 
bærekraftsmålene på en samlet måte332

I en artikkel av Allen, Metternicht og Wiedmann 
(2016) blir det drøftet om det er mulig å 
modellere om samfunnsplanleggingen bidrar til 
å nå alle bærekraftsmålene.333 En gjennomgang 
av ulike kvantitative modeller, samt forskjellige 
scenarioanalyser, viser at svært få av de 80 
undersøkte modellene er i stand til å fange opp den 
holistiske kompleksiteten som FN17 innebærer.334

Gjennomgangen av 80 ulike modeller viser at bare 
15 av modellene (19 prosent) var i stand til å 
håndtere dimensjoner av økonomisk, miljømessig og 
sosial bærekraft samtidig:

Figur V.1 Andelen av 80 modeller som er i stand 
til å håndtere ulike kombinasjoner av overordnede 
bærekraftsmål. 
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Kilde: Allen m.fl. (2016)

332 Betydelige deler av framstillingen i avsnitt 3 er hentet fra Ekner, E. 
og C. Katzieff (2018), Kunskapsöversikt av ömsesidiga beroenden. 
Naturvårdsverket rapport 6805 (mars 2018). Naturvårdsverket, Stockholm.

333 Allen, C., Metternicht, G. og Wiedmann, T. (2016). National Pathways to the 
Sustainable Development Goals (SDGs): A comparative review of scenario 
modelling tools. Environmental Science & Policy bind 66, s. 199-207.

334 Se Collste, D., M. Pedercini og S.E. Cornell (2017), Policy coherence to 
achieve the SDGs: using integrated simulation models to assess effective 
policies. Sustainability Science bind 12 s. 921-931 for et eksempel på mer 
begrenset simuleringsmodell som utforsker relasjonene mellom virkninger 
knyttet til tre av bærekraftsmålene (mål 3, 4 og 7) – forventet levealder, 
antall år med skolegang og tilgangen til elektrisitet. Studien konkluderer 
med at slike integrerte modeller er godt egnet for å utforske mulige 
årsakssammenhenger mellom ulike bærekraftsmål på en systematisk måte.

Med hensyn til de ulike bærekraftsmålene er det 
særlig mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
som blir drøftet i de fleste av disse 80 modellene, 
sammen med mål 7 Ren energi for alle og mål 
13 Stoppe klimaendringene. Noen av de sosiale 
bærekraftsmålene, såsom mål 5 Likestilling mellom 
kjønnene og mål 4 God utdanning, blir sjelden 
inkludert i modellene. Dette samme gjelder 
også bærekraftsmålene om Liv under vann (mål 
14) og Bærekraftige byer og samfunn (mål 11). 
Gjennomgående er det slik at sosiale variable bare 
unntaksvis blir tatt med i de undersøkte modellene, 
og da bare i begrenset grad via enkle helse- eller 
ernæringsindikatorer.

Figur V.2 80 modellers evne til å dekke FN17s ulike 
bærekraftsmål. Antall modeller og deres relevans når det 
gjelder ulike bærekraftsmål
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En ting er å modellere hvordan miljømessige, sosiale 
og økonomiske bærekraftsmål henger sammen. 
Noe annet er å modellere om det er mulig å nå 
alle målene som er satt i Agenda 2030 og FN17. 
Scenariomodellene kommer bare i liten grad med 
anvisninger om hvordan de ulike bærekraftsmålene 
kan oppnås.
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Gjennomganger av den tilgjengelige scenario-
litteraturen konkluderer foreløpig med at det ikke 
ser ut til at verdenssamfunnet vil være i stand til å 
nå alle bærekraftsmålene til 2030. Selv om det er 
trolig, ut fra dagens trender, at mange av de sosiale 
og økonomiske bærekraftsmålene kan oppnås til 
2030, så ser utviklingen ut til å gå i gal retning 
for bærekraftsmålene knyttet til utnytting og 
ivaretakelse av jordas miljø- og naturressurser.335

4 Hovedfunn fra litteraturgjennomgangen
Forskere ved Stockholm Environment Institute (SEI) 
har kartlagt de gjensidige avhengighetene mellom 
bærekraftsmålene i FN17.336 De har avgrenset seg 
til å se på kun 2 delmål knyttet til hvert av de 17 
bærekraftsmålene. Ikke desto mindre innebærer 
dette at forskergruppen har vurdert samspillet 
mellom 34 ulike delmål opp mot hverandre, det 
vil si å identifisere og gradere til sammen 1 122 
ulike avhengigheter. Dette er allikevel en mye mer 
begrenset oppgave enn de over 28 500 ulike 
avhengighetene som konstitueres av samspillet 
mellom 169 forskjellige delmål.

Avhengighetene mellom disse 34 delmålene er 
ikke identifisert ut fra en kvantitativ tilnærming, 
men mer kvalitativt, ut fra enkeltforskernes/ 
forskergruppers individuelle ekspertkunnskap. Det 
samlede resultatet er illustrert i en matrise, hvor ulike 
farger angir hva slags sammenhenger som forventes 
ut fra en nasjonal, svensk kontekst, og hvor sterke 

335 Se FN (2019), Global Environment Outlook – GEO 6: Healthy Planet, 
Healthy People. Cambridge: Cambridge University Press på vegne av UN 
Environment (mai), spesielt kapitlene 21 og 22.

336 Kilde: Weitz, N. m.fl. (2018), Towards systemic and contextual priority 
setting for implementing the 2030 Agenda. Sustainability Science bind 13, s. 
531-548.

disse sammenhengene forventes å være: Positive, 
forsterkende avhengigheter er angitt med tre ulike 
grader av grønt, nøytrale samband er angitt med gul 
farge og motvirkende avhengigheter er angitt med 
tre grader av rødt/oransje. Ekspertvurderingene 
viser at det i all hovedsak forventes å være positive 
eller nøytrale samband mellom de ulike delmålene, 
og bare 4 prosent av de vurderte sambandene 
forventes å vise negative koblinger mellom 
delmålene som inngår.

Delmålene som kommer i størst konflikt med 
måloppnåelsen til andre delmål er delmål 17.11 om 
eksport fra utviklingsland, delmål 7.2 om fornybar 
energi og delmål 13.2 om politikkutforming og 
planlegging for å møte klimaendringene. Det 
innebærer at skal målsettingene for disse delmålene 
oppnås, risikerer vi samtidig å gjøre det vanskeligere 
å nå målsettingene for mange andre av delmålene 
som inngår i dette utvalget. 

SEI-forskerne har vurdert resultatene sine på ulike 
måter. De rangerer blant annet delmålene etter 
hvilke som har mest positiv, samlet innflytelse på 
måloppnåelsen til andre delmål. Ikke uventet viser 
det seg at delmål 16.6 om effektive institusjoner går 
helt til topps på denne listen, fulgt av delmål 12.1 
om bærekraftig produksjon og forbruk, samt delmål 
8.4 om effektiv ressursutnyttelse (jfr. tallverdiene 
som summerer rader og kolonner i figur V.3): 
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Figur V.3 Graderte koblinger mellom 34 delmål i FN17

Kilde: Weitz m.fl. (2018)

Epstein og La Hoz Teuer (2017)337 anvender 
SEI-forskernes tilnærming for systematisk å 
vurdere hvordan arbeidet med ulike delmål påvirker 
måloppnåelsen knyttet til bærekraftsmål 13 Stoppe 
klimaendringene, det vil si virkningene knyttet 
både til klimatilpasning og skadebegrensning. 
Gjennomgangen viser at det er store usikkerheter 
knyttet til slike kvalitative drøftinger av sammen-
henger mellom delmål, og at det er behov for 
mer kvantitative tilnærminger som ikke lener 
seg på ekspertpanelvurderinger, som har vært 
den dominerende metoden for drøfting av slike 
sammenhenger hittil. 

337 Kilde: Epstein, A.H. og S. La Hoz Theuer (2017), Sustainable development 
and climate action: thoughts on an integrated approach to SDG and climate 
policy implementation.

Miola m.fl. (2019) er en sentral kilde for å få en 
systematisk analyse av sammenhenger mellom 
alle FNs bærekraftsmål, basert på kvantitative 
metoder.338 Denne tekniske EU-rapporten er en 
metaanalyse av nærmere 220 studier som drøfter 
ulike sammenhenger mellom FNs bærekraftsmål, slik 
forskningsfronten forelå per 28. november 2018. 
Gjennomgangen omfatter studier publisert i perioden 
2015–2019, og inkluderer også studier som er 
godkjent for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter, 
men som ennå ikke har blitt publisert. 

338 Kilde: Miola, A. m.fl. (2019), Interlinkages and policy coherence for the 
Sustainable Development Goals implementation. An operational method 
to identify trade-offs and co-benefits in a systematic way. JRC Technical 
Report EUR 29646 EN, EC Joint Research Centre (JRC). Luxembourg: 
Europakommisjonen.
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Den statistiske kartleggingen av studier som drøfter 
koplinger mellom ulike bærekraftsmål viste at alle 
de 17 bærekraftsmålene er utforsket i større eller 
mindre grad. Så langt er det særlig sammenhenger 
knyttet til bærekraftsmål 6 Rent vann og gode 
sanitærforhold og bærekraftsmål 14 Livet under 
vann som har blitt vurdert. Studier knyttet til 
koblinger til og fra disse to bærekraftsmålene utgjør 
alene mer enn 1/3 av alle koblinger som er kartlagt 
(36,7 prosent av alle koblingene).

Figur V.4 Fordelingen av studerte koblinger mellom 
bærekraftsmål. Prosent av alle koblinger
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Kilde: Miola m.fl (2019), s. 15

Selv om koblinger til alle de 17 bærekraftsmålene 
er kartlagt, er det lang fra alle delmål som har blitt 
omfattet av samme interesse. Det er svært mange 
delmål hvor det ennå ikke finnes noen studier som 
drøfter hvordan delmålene potensielt kan være 
koplet til andre delmål og/eller bærekraftsmål. Dette 
gjelder særlig delmål knyttet til bærekraftsmålene 
3 God helse, 8 Anstendig arbeid og økonomiske 
vekst, 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og 
samfunn, 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet og 
17 Samarbeid for å nå målene.

Studiene som inngår i Miola m.fl. sin kartlegging 
er mer opptatt av å påvise potensielle synergier 
mellom de ulike delmålene, framfor å problematisere 
dilemmaer og avveiinger mellom måloppnåelsen 
knyttet til ulike delmål. 73 prosent av alle koplinger 
som er undersøkt i de 220 studiene påviser 
synergier (positive samspill), mens 27 prosent av 
koplingene påviser avveiinger (dilemmaer ved at 
måloppnåelse innen et bærekraftsmål motvirker 
måloppnåelse innen et annet bærekraftsmål). 
Avveiingene er hovedsakelig knyttet til 

måloppnåelser knyttet til bærekraftsmål 1 Utrydde 
fattigdom, 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode 
sanitærforhold, 10 Mindre ulikhet, 13 Stoppe 
klimaendringene, 14 Liv under vann og 15 Liv på 
land. 

Figur V.5 Fordelingen av validerte resultater. Antall studier

Kilde: Miola m.fl. (2019), s. 16

Det er gjennomgående at en sammenstilling 
av studiene av koplinger mellom de ulike 
bærekraftsmålene ikke er i stand til å påvise entydige 
funn av sambandene mellom delmål/bærekraftsmål. 
Til bærekraftsmålene 7 Ren energi for alle, 8 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 14 Liv under 
vann og 15 Liv på land er faktisk antallet tvetydige 
(ambiguous) samband i flertall. Dette understreker 
at:

«...the SDGs are also highly context related and thus 
the outcomes of their analysed inter-linkages do also 
strongly depend on their geographical scale (global, 
regional, national etc.)...» Miola m.fl. (2019, s. 16) 
339 

« ..the nature of any interlinkage often depends 
on the context of the respective country, the level 
of development, geographical scale and other 
characteristics and specific policies which might 
determine if a given inter-linkage constitutes a 
trade-off or a synergy». Miola m.fl. (2019, s. 19)

339 Kilde: Miola m.fl. (2019), Interlinkages and policy coherence for the 
Sustainable Development Goals implementation. An operational method 
to identify trade-offs and co-benefits in a systematic way. JRC Technical 
Report EUR 29646 EN, EC Joint Research Centre (JRC). Luxembourg: 
Europakommisjonen,
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Denne kontekstavhengigheten fører også til at 
når internasjonale ekspertpaneler skal vurdere 
koplingene mellom ulike bærekraftsmål (og de 
indikatorene som tas i bruk for å følge opp de ulike 
bærekraftsmålene og delmålene), så er det vanskelig 
å komme fram til konsensus. Det er særlig vanskelig 
å komme fram til enighet om det er synergier, 
avveiinger eller tvetydige koplinger knyttet som 
eventuelle sammenhenger mellom bærekraftsmålene 
6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi 
for alle, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 10 
Mindre ulikhet, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv 
under vann og 15 Liv på land.

Breuer, Janetschek og Malerba (2019) har 
foreslått en metode i fem trinn for å komme 
fram til en arbeidsmåte som kan fange opp de 
dilemmaer og avveiinger som må tas i lys av disse 
kontekstavhengige, tvetydige koplingene som er 
knyttet til å arbeide med FN17.340 Metoden har 
tydelige innslag av samskaping på tvers av sektorer 
og ulike forvaltningsnivå. Hensikten med denne 
framgangsmåten er å kunne formulere en lokal 
og regional utviklingspolitikk i erkjennelsen av at 
bærekraftsmålene er koplet sammen på enestående 
måter fra sted til sted, fra kontekst til kontekst:

• Steg 1: Fastslå problemstillingen, og avgrens 
det tematiske innslagspunktet (den forventede 
endringen som skal oppnås på tvers av sektorer 
innenfor rammen av et enkelt bærekraftsmål). 
Avgrens den territorielle konteksten effektene skal 
måles opp mot (lokalt, regionalt, nasjonalt). 

• Steg 2: Identifiser (1) ressursene som er 
nødvendige for å nå målet; (2) hvilke aktørgrupper 
som må involveres og deres ulike interesser; 
(3) de ytre omstendighetene som kan påvirke 
måloppnåelsen (i form av endelige resultater; 
effekter).

340 Kilde: Breuer, A., H. Janetscheck og D. Malerba (2019), Translating 
Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice. 
Sustainability 2019, 11, 2092; doi: 10.3390/su11072092

• Steg 3: Vurder omfanget av mulige dilemmaer, 
avveiinger og synergier som kan oppstå 
mellom det aktuelle bærekraftsmålet og andre 
bærekraftsmål/delmål. 

• Steg 4: Drøft de normative og etiske konfliktene 
som kan oppstå ut fra vurderingene som er 
gjennomført i steg 3.

• Steg 5: med utgangspunkt i steg 1–4, utform 
anbefalinger om politiske, målrettede tiltak som 
kan bringe en mot det aktuelle bærekraftsmålet, 
gitt den territorielle konteksten. Formuler 
anbefalinger for prioriteringen av ulike delmål, og 
om det må gjøres endringer i flernivåstyringen 
for å unngå mulige dilemmaer og utløse mulige 
synergier. Redegjør avslutningsvis for mulighetene 
av å dra veksler på erfaringer, med sikte på 
å undersøke om tilsvarende arbeidssett kan 
anvendes i andre geografiske eller institusjonelle 
kontekster. Denne femtrinnsmodellen kan virke 
gjensidig forsterkende om den anvendes med 
muligheter for tilbakekoplinger underveis.

FNs bærekraftsmål har sprunget ut av politiske 
modeller, er motsetningsfylte og har ingen klar 
løsning. Utfordringene forflytter seg, involverer 
mange felt og krever ofte drøfting om verdier, og om 
hvilken kunnskap som er relevant. Hva som må til 
for å oppnå ett bærekraftsmål, står ofte i motsetning 
til et annet mål. Slike innebygde konflikter 
mellom de ulike bærekraftsmålene, og mellom 
bærekraftsmålene og klodens sosiale og fysiske 
grenser, kompliserer grunnlaget for politikkutforming 
og kunnskapsutvikling for bærekraft.341

Disse utfordringene og motsetningsforholdene er 
også av betydning for alt regionalt utviklingsarbeid.

341 Kilde: DIKU (2019), Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. DIKU 
rapportserie nr. 5:2019. Oslo: Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (mai).
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Folkehelseprofilen er et bidrag til arbeidet med å 
skaffe oversikt over helsetilstanden i fylket og 
oppgaven med å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene, jamfør lov om folkehelsearbeid. Også 
andre informasjonskilder må benyttes i 
oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.  

Østfold
Noen trekk ved fylkets folkehelse 

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i 

landet som helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen, er høyere enn i landet 
som helhet, viser tall fra Elevundersøkelsen.

• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 
Blant elever med foreldre som har høyere utdanning, er det 
betydelig mindre frafall enn blant elever som har foreldre med 
grunnskole som høyeste utdanning. Indikator nummer 15 i 
folkehelsebarometeret viser hvor stor forskjell det er mellom 
elevgruppene i fylket. Se fylkestall for de enkelte elevgruppene i 
Norgeshelsa statistikkbank.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen i aldersgruppen 0-14 år som skades i ulykker, er høyere enn 

i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser.

Helserelatert atferd
• Andelen i aldersgruppen 16-44 år som oppgir at de snuser daglig, er 

ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs 
reise- og ferievaneundersøkelse.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019. 
Indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres i folkehelseprofilen er generelt valgt 
med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. All statistikk 
må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunene og 
fylkeskommunen har mange virkemidler for å skape gode 
miljø i barnehagen, skolen og lokalsamfunnet. Fylkes-
kommunale og kommunale tiltak kan også ha betydning for 
fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunene og fylkeskommunen 
er spesielt oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre 
utsatte familier, se figur 2. Økonomiske bekymringer kan 
begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på 
aktiviteter med barna. Økonomiske problemer kan også føre 
til stress i hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldres egen 
psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. 
Sammenliknet med andre barn har barn i familier med lav 
inntekt oftere psykiske og fysiske helseplager. 

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten. Forebyggingstiltak som 
tar sikte på å styrke foreldrerollen kan ha positiv effekt på 
barnas psykiske helse og livskvalitet. Det finnes en rekke 
foreldreveiledningsprogrammer. Her kan helsestasjonene ha 
en viktig rolle.

Figur 2. Andel barn som bor i trange boliger og andel som bor i 
lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø 

Figur 1. Oppvekstarenaer 
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter. Figur 4 viser andelen 10. 
klassinger i fylket som opplever mobbing på skolen. 

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Figur 4 viser også andelen som opplever digital mobbing i 
fylket. Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til 
å være bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å 
skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. 
Anonymiteten gjør at naturlige grenser for hvordan man 
oppfører seg mot andre opphører. For den som blir mobbet er 
det vanskelig å stoppe eller begrense spredningen av digitalt 
innhold, og dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og 
skremmende. Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe 
som gjør at den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle 
sosiale situasjoner.

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunene og fylkeskommunen 
legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser 
der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, 
og for å leke og utfolde seg sammen med andre. Figur 5 viser 
hvordan ungdom i kommunene i fylket vurderer lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. Gang- og sykkelveier og 
kollektivtransport kan gjøre det lettere og tryggere for barn og 
unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
B

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletid (Ungdata, Kommunehelsa statistikkbank). 

Figur 4. Andelen 10. klassinger som opplever at de blir mobbet på 
skolen minst hver 14. dag og andelen som opplever digital 
mobbing minst hver 14. dag (Elevundersøkelsen 2017).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet (Ungdata 2016-2018, Kommunehelsa statistikkbank). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for fylket
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i fylket med landstall. I figuren og 
tallkolonnene tas det hensyn til at fylket kan ha ulik alderssammensetning 
sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å se utvikling over 
tid i fylket. I Norgeshelsa statistikkbank finnes flere indikatorer samt utfyllende 
informasjon om hver enkelt indikator.   

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for fylket, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert  

2. I prosent av befolkningen. 3. Høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. Barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto 
finanskapital under 1G. 5. Forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 0-17 år, av alle barn det betales 
barnetrygd for. 7. Trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. Omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, 
overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 10. Har opplevd mobbing fra andre elever hver 14. dag eller oftere på skolen. 11. Har opplevd digital mobbing 
hver 14. dag eller oftere. 14. Omfatter de som ikke har bestått ett/ flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet underveis. I 
prosent av de som startet på grunnkurs i VGS for første gang i 2012. Personer som etter 5 år fortsatt er i VGS, regnes ikke som frafalt. Omfatter elever bosatt i fylket. 15. Forskjell i frafall 
mellom gruppen som har foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning, og gruppen som har foreldre med høyere utdanning (utover videregående skole). 16. Definert 
som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 17. Andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk 
som forsyner minst 50 personer. 18. Inkludert forgiftninger. 19. Behandlet i sykehus. 20/21/22. Selvrapportert, SSBs reise- og ferievaneundersøkelse. 23/24. Beregnet basert på 
aldersspesifikk dødelighet. 25. Vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 
26. dmft=0, av undersøkte i aldergruppen. Bør vurderes i lys av andelen undersøkte i aldersgruppen, se Norgeshelsa statistikkbank. 27. Brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 28. 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 29. KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert 
på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 30. Omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 31. 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 34. 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, SSBs reise- og ferievaneundesøkelse, Vernepliktsverket, 
Vannverksregisteret, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret og 
Kreftregisteret. For mer informasjon, se Norgeshelsa statistikkbank.  

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Fylke Norge Enhet (*) Periode

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel barn, 0-17 år 20,7 21,3 prosent 2018

2 Personer som bor alene, 45 år + 25,0 25,4 prosent 2018

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 75 80 prosent (a) 2017

4 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 13 9,2 prosent 2017

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,7 2,8 - 2017

6 Barn av enslige forsørgere 17,5 14,9 prosent 2017

7 Bor trangt, 0-17 år 19 19 prosent 2017

8 Stønad til livsopphold, 20-29 år 11 8,5 prosent 2017

9 Trives på skolen, 10. klasse 86 84 prosent 2017/18

10 Mobbing (Elevundersøkelsen) 5,8 5,6 prosent 2017/18

11 Digital mobbing (Elevundersøkelsen) 4,1 3,1 prosent 2017/18

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 27 24 prosent 2017/18

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 28 23 prosent 2017/18

14 Frafall i videregående skole 23 20 prosent 2017

15 Sosial forskjell i frafall i vgs. 30 28 prosentpoeng 2015-2017

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 God drikkevannsforsyning (ny def.) 100 91 prosent 2017

17 Forsyningsgrad, drikkevann 88 88 prosent 2017

18 Skader, 0-14 år, beh. i sykehus 11,4 9,4 per 1000 (a) 2017

19 Hoftebrudd, 75 år + 19 17 per 1000 (a) 2017

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

20 Røyking, daglig, 16-44 år 11 7,6 prosent (a,k) 2014-2018

21 Røyking, daglig, 45-74 år 22 15 prosent (a,k) 2014-2018

22 Snusbruk, daglig, 16-44 år 16 16 prosent (a,k) 2014-2018

He
lse

til
st

an
d

23 Forventet levealder, menn 79,7 80,1 år 2011-2017

24 Forventet levealder, kvinner 83,3 83,9 år 2011-2017

25 Utd.forskjeller i forventet levealder 5,3 5 år 2010-2016

26 Friske tenner, 5-åringer 81 81 prosent 2017

27 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 184 165 per 1000 (a) 2017

28 Muskel og skjelett 332 313 per 1000 (a) 2017

29 Overvekt og fedme, 17 år 25 23 prosent 2017

30 Hjerte- og karsykdom 16,7 16,4 per 1000 (a) 2017

31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 45 38 per 1000 (a) 2017

32 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller 89 78 per 100 000 (a) 2017

33 Hudkreft, nye tilfeller 93 83 per 100 000 (a) 2017

34 Antibiotikabruk, resepter 383 333 per 1000 (a) 2017

Folkehelsebarometer for Østfold
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Folkehelseprofilen er et bidrag til arbeidet med å 
skaffe oversikt over helsetilstanden i fylket og 
oppgaven med å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene, jamfør lov om folkehelsearbeid. Også 
andre informasjonskilder må benyttes i 
oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.  

Akershus
Noen trekk ved fylkets folkehelse 

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i 

landet som helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 

lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen, er høyere enn i landet 
som helhet, viser tall fra Elevundersøkelsen.

• Frafallet i videregående skole er lavere enn i landet som helhet. 
Blant elever med foreldre som har høyere utdanning, er det 
betydelig mindre frafall enn blant elever som har foreldre med 
grunnskole som høyeste utdanning. Indikator nummer 15 i 
folkehelsebarometeret viser hvor stor forskjell det er mellom 
elevgruppene i fylket. Se fylkestall for de enkelte elevgruppene i 
Norgeshelsa statistikkbank.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen i aldersgruppen 0-14 år som skades i ulykker, er lavere enn i 

landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser.

Helserelatert atferd
• Andelen i aldersgruppen 16-44 år som oppgir at de snuser daglig, er 

ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs 
reise- og ferievaneundersøkelse.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019. 
Indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres i folkehelseprofilen er generelt valgt 
med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. All statistikk 
må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunene og 
fylkeskommunen har mange virkemidler for å skape gode 
miljø i barnehagen, skolen og lokalsamfunnet. Fylkes-
kommunale og kommunale tiltak kan også ha betydning for 
fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunene og fylkeskommunen 
er spesielt oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre 
utsatte familier, se figur 2. Økonomiske bekymringer kan 
begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på 
aktiviteter med barna. Økonomiske problemer kan også føre 
til stress i hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldres egen 
psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. 
Sammenliknet med andre barn har barn i familier med lav 
inntekt oftere psykiske og fysiske helseplager. 

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten. Forebyggingstiltak som 
tar sikte på å styrke foreldrerollen kan ha positiv effekt på 
barnas psykiske helse og livskvalitet. Det finnes en rekke 
foreldreveiledningsprogrammer. Her kan helsestasjonene ha 
en viktig rolle.

Figur 2. Andel barn som bor i trange boliger og andel som bor i 
lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø 

Figur 1. Oppvekstarenaer 
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter. Figur 4 viser andelen 10. 
klassinger i fylket som opplever mobbing på skolen. 

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Figur 4 viser også andelen som opplever digital mobbing i 
fylket. Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til 
å være bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å 
skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. 
Anonymiteten gjør at naturlige grenser for hvordan man 
oppfører seg mot andre opphører. For den som blir mobbet er 
det vanskelig å stoppe eller begrense spredningen av digitalt 
innhold, og dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og 
skremmende. Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe 
som gjør at den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle 
sosiale situasjoner.

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunene og fylkeskommunen 
legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser 
der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, 
og for å leke og utfolde seg sammen med andre. Figur 5 viser 
hvordan ungdom i kommunene i fylket vurderer lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. Gang- og sykkelveier og 
kollektivtransport kan gjøre det lettere og tryggere for barn og 
unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
B

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletid (Ungdata, Kommunehelsa statistikkbank). 

Figur 4. Andelen 10. klassinger som opplever at de blir mobbet på 
skolen minst hver 14. dag og andelen som opplever digital 
mobbing minst hver 14. dag (Elevundersøkelsen 2017).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet (Ungdata 2016-2018, Kommunehelsa statistikkbank). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for fylket
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i fylket med landstall. I figuren og 
tallkolonnene tas det hensyn til at fylket kan ha ulik alderssammensetning 
sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å se utvikling over 
tid i fylket. I Norgeshelsa statistikkbank finnes flere indikatorer samt utfyllende 
informasjon om hver enkelt indikator.   

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for fylket, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert  

2. I prosent av befolkningen. 3. Høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. Barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto 
finanskapital under 1G. 5. Forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 0-17 år, av alle barn det betales 
barnetrygd for. 7. Trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. Omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, 
overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 10. Har opplevd mobbing fra andre elever hver 14. dag eller oftere på skolen. 11. Har opplevd digital mobbing 
hver 14. dag eller oftere. 14. Omfatter de som ikke har bestått ett/ flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet underveis. I 
prosent av de som startet på grunnkurs i VGS for første gang i 2012. Personer som etter 5 år fortsatt er i VGS, regnes ikke som frafalt. Omfatter elever bosatt i fylket. 15. Forskjell i frafall 
mellom gruppen som har foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning, og gruppen som har foreldre med høyere utdanning (utover videregående skole). 16. Definert 
som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 17. Andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk 
som forsyner minst 50 personer. 18. Inkludert forgiftninger. 19. Behandlet i sykehus. 20/21/22. Selvrapportert, SSBs reise- og ferievaneundersøkelse. 23/24. Beregnet basert på 
aldersspesifikk dødelighet. 25. Vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 
26. dmft=0, av undersøkte i aldergruppen. Bør vurderes i lys av andelen undersøkte i aldersgruppen, se Norgeshelsa statistikkbank. 27. Brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 28. 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 29. KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert 
på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 30. Omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 31. 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 34. 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, SSBs reise- og ferievaneundesøkelse, Vernepliktsverket, 
Vannverksregisteret, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret og 
Kreftregisteret. For mer informasjon, se Norgeshelsa statistikkbank.  

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Fylke Norge Enhet (*) Periode

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel barn, 0-17 år 23,3 21,3 prosent 2018

2 Personer som bor alene, 45 år + 22,2 25,4 prosent 2018

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 80 80 prosent (a) 2017

4 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 6,4 9,2 prosent 2017

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,9 2,8 - 2017

6 Barn av enslige forsørgere 13,5 14,9 prosent 2017

7 Bor trangt, 0-17 år 16 19 prosent 2017

8 Stønad til livsopphold, 20-29 år 7,1 8,5 prosent 2017

9 Trives på skolen, 10. klasse 86 84 prosent 2017/18

10 Mobbing (Elevundersøkelsen) 5,7 5,6 prosent 2017/18

11 Digital mobbing (Elevundersøkelsen) 3 3,1 prosent 2017/18

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 20 24 prosent 2017/18

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 22 23 prosent 2017/18

14 Frafall i videregående skole 17 20 prosent 2017

15 Sosial forskjell i frafall i vgs. 27 28 prosentpoeng 2015-2017

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 God drikkevannsforsyning (ny def.) 96 91 prosent 2017

17 Forsyningsgrad, drikkevann 92 88 prosent 2017

18 Skader, 0-14 år, beh. i sykehus 8,3 9,4 per 1000 (a) 2017

19 Hoftebrudd, 75 år + 17 17 per 1000 (a) 2017

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

20 Røyking, daglig, 16-44 år 5,5 7,6 prosent (a,k) 2014-2018

21 Røyking, daglig, 45-74 år 12 15 prosent (a,k) 2014-2018

22 Snusbruk, daglig, 16-44 år 16 16 prosent (a,k) 2014-2018

He
lse

til
st

an
d

23 Forventet levealder, menn 80,9 80,1 år 2011-2017

24 Forventet levealder, kvinner 84,4 83,9 år 2011-2017

25 Utd.forskjeller i forventet levealder 5,2 5 år 2010-2016

26 Friske tenner, 5-åringer 81 81 prosent 2017

27 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 154 165 per 1000 (a) 2017

28 Muskel og skjelett 311 313 per 1000 (a) 2017

29 Overvekt og fedme, 17 år 17 23 prosent 2017

30 Hjerte- og karsykdom 15,1 16,4 per 1000 (a) 2017

31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 35 38 per 1000 (a) 2017

32 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller 73 78 per 100 000 (a) 2017

33 Hudkreft, nye tilfeller 89 83 per 100 000 (a) 2017

34 Antibiotikabruk, resepter 326 333 per 1000 (a) 2017
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Folkehelseprofilen er et bidrag til arbeidet med å 
skaffe oversikt over helsetilstanden i fylket og 
oppgaven med å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene, jamfør lov om folkehelsearbeid. Også 
andre informasjonskilder må benyttes i 
oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.  

Buskerud
Noen trekk ved fylkets folkehelse 

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke 

signifikant forskjellig fra landsnivået.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen, er høyere enn i landet 
som helhet, viser tall fra Elevundersøkelsen.

• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 
Blant elever med foreldre som har høyere utdanning, er det 
betydelig mindre frafall enn blant elever som har foreldre med 
grunnskole som høyeste utdanning. Indikator nummer 15 i 
folkehelsebarometeret viser hvor stor forskjell det er mellom 
elevgruppene i fylket. Se fylkestall for de enkelte elevgruppene i 
Norgeshelsa statistikkbank.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen i aldersgruppen 0-14 år som skades i ulykker, er lavere enn i 

landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser.

Helserelatert atferd
• Andelen i aldersgruppen 16-44 år som oppgir at de snuser daglig, er 

ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs 
reise- og ferievaneundersøkelse.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019. 
Indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres i folkehelseprofilen er generelt valgt 
med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. All statistikk 
må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunene og 
fylkeskommunen har mange virkemidler for å skape gode 
miljø i barnehagen, skolen og lokalsamfunnet. Fylkes-
kommunale og kommunale tiltak kan også ha betydning for 
fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunene og fylkeskommunen 
er spesielt oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre 
utsatte familier, se figur 2. Økonomiske bekymringer kan 
begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på 
aktiviteter med barna. Økonomiske problemer kan også føre 
til stress i hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldres egen 
psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. 
Sammenliknet med andre barn har barn i familier med lav 
inntekt oftere psykiske og fysiske helseplager. 

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten. Forebyggingstiltak som 
tar sikte på å styrke foreldrerollen kan ha positiv effekt på 
barnas psykiske helse og livskvalitet. Det finnes en rekke 
foreldreveiledningsprogrammer. Her kan helsestasjonene ha 
en viktig rolle.

Figur 2. Andel barn som bor i trange boliger og andel som bor i 
lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø 

Figur 1. Oppvekstarenaer 
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter. Figur 4 viser andelen 10. 
klassinger i fylket som opplever mobbing på skolen. 

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Figur 4 viser også andelen som opplever digital mobbing i 
fylket. Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til 
å være bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å 
skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. 
Anonymiteten gjør at naturlige grenser for hvordan man 
oppfører seg mot andre opphører. For den som blir mobbet er 
det vanskelig å stoppe eller begrense spredningen av digitalt 
innhold, og dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og 
skremmende. Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe 
som gjør at den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle 
sosiale situasjoner.

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunene og fylkeskommunen 
legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser 
der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, 
og for å leke og utfolde seg sammen med andre. Figur 5 viser 
hvordan ungdom i kommunene i fylket vurderer lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. Gang- og sykkelveier og 
kollektivtransport kan gjøre det lettere og tryggere for barn og 
unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
B

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletid (Ungdata, Kommunehelsa statistikkbank). 

Figur 4. Andelen 10. klassinger som opplever at de blir mobbet på 
skolen minst hver 14. dag og andelen som opplever digital 
mobbing minst hver 14. dag (Elevundersøkelsen 2017).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet (Ungdata 2016-2018, Kommunehelsa statistikkbank). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for fylket
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i fylket med landstall. I figuren og 
tallkolonnene tas det hensyn til at fylket kan ha ulik alderssammensetning 
sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å se utvikling over 
tid i fylket. I Norgeshelsa statistikkbank finnes flere indikatorer samt utfyllende 
informasjon om hver enkelt indikator.   

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for fylket, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert  

2. I prosent av befolkningen. 3. Høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. Barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto 
finanskapital under 1G. 5. Forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 0-17 år, av alle barn det betales 
barnetrygd for. 7. Trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. Omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, 
overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 10. Har opplevd mobbing fra andre elever hver 14. dag eller oftere på skolen. 11. Har opplevd digital mobbing 
hver 14. dag eller oftere. 14. Omfatter de som ikke har bestått ett/ flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet underveis. I 
prosent av de som startet på grunnkurs i VGS for første gang i 2012. Personer som etter 5 år fortsatt er i VGS, regnes ikke som frafalt. Omfatter elever bosatt i fylket. 15. Forskjell i frafall 
mellom gruppen som har foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning, og gruppen som har foreldre med høyere utdanning (utover videregående skole). 16. Definert 
som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 17. Andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk 
som forsyner minst 50 personer. 18. Inkludert forgiftninger. 19. Behandlet i sykehus. 20/21/22. Selvrapportert, SSBs reise- og ferievaneundersøkelse. 23/24. Beregnet basert på 
aldersspesifikk dødelighet. 25. Vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 
26. dmft=0, av undersøkte i aldergruppen. Bør vurderes i lys av andelen undersøkte i aldersgruppen, se Norgeshelsa statistikkbank. 27. Brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 28. 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 29. KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert 
på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 30. Omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 31. 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 34. 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, SSBs reise- og ferievaneundesøkelse, Vernepliktsverket, 
Vannverksregisteret, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret og 
Kreftregisteret. For mer informasjon, se Norgeshelsa statistikkbank.  

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Fylke Norge Enhet (*) Periode

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel barn, 0-17 år 21,1 21,3 prosent 2018

2 Personer som bor alene, 45 år + 25,2 25,4 prosent 2018

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 77 80 prosent (a) 2017

4 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 10 9,2 prosent 2017

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,8 2,8 - 2017

6 Barn av enslige forsørgere 15,6 14,9 prosent 2017

7 Bor trangt, 0-17 år 17 19 prosent 2017

8 Stønad til livsopphold, 20-29 år 9,7 8,5 prosent 2017

9 Trives på skolen, 10. klasse 86 84 prosent 2017/18

10 Mobbing (Elevundersøkelsen) 4,9 5,6 prosent 2017/18

11 Digital mobbing (Elevundersøkelsen) 3,3 3,1 prosent 2017/18

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 23 24 prosent 2017/18

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 24 23 prosent 2017/18

14 Frafall i videregående skole 22 20 prosent 2017

15 Sosial forskjell i frafall i vgs. 30 28 prosentpoeng 2015-2017

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 God drikkevannsforsyning (ny def.) 90 91 prosent 2017

17 Forsyningsgrad, drikkevann 89 88 prosent 2017

18 Skader, 0-14 år, beh. i sykehus 8,3 9,4 per 1000 (a) 2017

19 Hoftebrudd, 75 år + 16 17 per 1000 (a) 2017

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

20 Røyking, daglig, 16-44 år 9,8 7,6 prosent (a,k) 2014-2018

21 Røyking, daglig, 45-74 år 15 15 prosent (a,k) 2014-2018

22 Snusbruk, daglig, 16-44 år 16 16 prosent (a,k) 2014-2018

He
lse

til
st

an
d

23 Forventet levealder, menn 80,0 80,1 år 2011-2017

24 Forventet levealder, kvinner 83,8 83,9 år 2011-2017

25 Utd.forskjeller i forventet levealder 5,1 5 år 2010-2016

26 Friske tenner, 5-åringer 81 81 prosent 2017

27 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 172 165 per 1000 (a) 2017

28 Muskel og skjelett 318 313 per 1000 (a) 2017

29 Overvekt og fedme, 17 år 23 23 prosent 2017

30 Hjerte- og karsykdom 17,4 16,4 per 1000 (a) 2017

31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 41 38 per 1000 (a) 2017

32 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller 67 78 per 100 000 (a) 2017

33 Hudkreft, nye tilfeller 78 83 per 100 000 (a) 2017

34 Antibiotikabruk, resepter 329 333 per 1000 (a) 2017

Folkehelsebarometer for Buskerud

FOLKEHELSEPROFIL 2019

4   Folkehelseprofil for 06 Buskerud, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   281769



Indre ØstfoldVestby

Marker

Hurdal
Eidsvoll

Nore og Uvdal

Flå

Ringerike

Nes

Asker
Drammen

Aurskog-Høland

Ås

Frogn

Gol

Hol

Nordre
Follo

Kongsberg

Ål

Enebakk

Nesodden

Hemsedal

Hvaler

Øvre Eiker

Rælingen
Lørenskog

Lillestrøm

Lier

Bærum

Flesberg

Halden

GjerdrumHole

Nittedal

Aremark
Fredrikstad

Modum
Rollag

Ullensaker

Sarpsborg

Nes

Råde
Moss Rakkestad

Lunner
Nannestad

Krødsherad

Jevnaker

Sigdal

Våler
Skiptvet

Oslo

Kommuner i Viken fra 1.1.2020



 

Følg med på Viken
 
www.viken.no

 Vikenfylkeskommune

vikenfk


	Forord
	Leseveiledning
	Datagrunnlag, regioninndelinger og kart

	Innledning
	Bakgrunn
	Arbeidet med rapporten
	Bærekraftig utvikling
	Bærekraft og universell utforming



	Hva og hvem er vi i Viken – demografi 
	Folkemengde
	Befolkningsutvikling og årsaker til vekst i 2018
	Befolkningsutvikling 2003–2019
	Hvem flytter til og fra Viken?
	Personer med innvandrerbakgrunn i Viken
	Personer med nedsatt funksjonsevne i Viken
	Demografisk sårbarhet
	Befolkningsprognoser – hvor mange bor i Viken i fremtiden?


	Sosial bærekraft
	Sosial bærekraft og folkehelse
	Sosial bærekraft og universell utforming 
	Mål 1 Utrydde fattigdom
	Status for mål 1 globalt
	Status for mål 1 nasjonalt
	Status for mål 1 regionalt
	Måling av fattigdom er komplekst 
	Lavinntekt
	Økonomisk sosialhjelp
	Enslige forsørgere
	Uføretrygde 
	Arbeidsledighet



	Mål 2 Utrydde sult
	Status for mål 2 globalt
	Status for mål 2 nasjonalt
	Sult og ernæring
	Matvareproduksjon og matvaresikkerhet

	Status for mål 2 regionalt
	Jordbruksareal i Viken
	Ernæring, overvekt og fedme



	Mål 3 God helse 
	Status for mål 3 globalt
	Status for mål 3 nasjonalt 
	Status for mål 3 regionalt
	Egenvurdert helse
	Forventet levealder
	Dødsårsaker, tidlig død (0–74 år)
	Hjerte- og karsykdomsdiagnoser – kvinner og menn
	Røykevaner
	Muskel og skjelettsykdommer og plager
	Psykiske symptomer og lidelser
	Økning i uføre
	Vaksinasjonsdekning
	Tannhelse 
	Skader og ulykker
	Tilgang til turterreng og rekreasjonsområder



	Mål 4 God utdanning
	Status for mål 4 globalt 
	Status for mål 4 nasjonalt 
	Status for mål 4 regionalt
	Utdanningsnivå i befolkningen
	Grunnskole: Elevenes mestringsnivå i lesing og matte
	Videregående skoler i Viken
	Gjennomføring av videregående skole
	Ungdom 16–25 år uten videregående skolegang, og som ikke er i arbeid
	Fagskoler
	Høyere utdanning
	Arbeidsmarkedets kompetansebehov



	Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
	Status for mål 5 globalt 
	Status for mål 5 nasjonalt
	Status for mål 5 regionalt 
	Arbeid
	Kjønnsdelt arbeidsmarked
	Utdanning 
	Politisk deltakelse og representasjon 
	Vold og sosial kontroll 



	Mål 16 Fred og rettferdighet
	Status mål 16 globalt
	Status mål 16 nasjonalt
	Status mål 16 regionalt
	Voldshendelser
	Trygghetsfølelse




	Miljømessig bærekraft
	Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold
	Status for mål 6 globalt
	Status for mål 6 nasjonalt 
	Status på mål 6 regionalt
	Drikkevannskvalitet og vannforsyning
	Kommunalt avløp
	Tilstanden i vannbaserte økosystem 



	Mål 7 Ren energi til alle
	Status for mål 7 globalt
	Status for mål 7 nasjonalt
	Status for mål 7 regionalt
	Energiproduksjon i Viken
	Energiforbruk til oppvarming 
	Fornybarandel i transportsektoren
	Energiintensitet og fornybar energi i Viken sine fylkeskommunale bygg



	Mål 13 Stoppe klimaendringene
	Status for mål 13 globalt
	Status for mål 13 nasjonalt
	Status for mål 13 regionalt
	Direkte klimagassutslipp
	Klimatilpasning i Viken, naturfare og naturskadehendelser



	Mål 14 Liv under vann
	Status for mål 14 globalt 
	Status for mål 14 nasjonalt
	Status for mål 14 regionalt 
	Arealbruk i strandsonen
	Nasjonalparker i Oslofjorden
	Økologisk tilstand



	Mål 15 Liv på land
	Status for mål 15 globalt
	Status for mål 15 nasjonalt
	Status for mål 15 regionalt 
	Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
	Inngrepsfri naturområder
	Arealvern i Viken
	Arealbruksendringer i Viken




	Økonomisk bærekraft
	Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
	Status for mål 8 globalt 
	Økonomisk utvikling 
	Anstendig arbeid

	Status for mål 8 nasjonalt 
	Status mål 8 regionalt
	Næringsstruktur
	Næringsattraktivitet
	Utvikling i antall arbeidsplasser i Viken
	Sysselsettingsgrad
	Produktivitet og verdiskaping
	Kunnskapsintensiv tjenesteyting
	Nyetableringer
	Unge som ikke er i opplæring, utdanning eller i arbeid (NEET)
	Sysselsettingsandel blant innvandrere



	Mål 9 Innovasjon og infrastruktur 
	Status for mål 9 globalt 
	Infrastruktur
	Innovasjon og verdiskaping

	Status for mål 9 nasjonalt 
	Status for mål 9 regionalt
	EUs Regional Innovation Scoreboard
	Vei og gatestandard
	Sysselsetting i industrien
	Forskning og utvikling



	Mål 10 Mindre ulikhet
	Status mål 10 globalt
	Status mål 10 nasjonalt
	Status mål 10 regionalt 
	Økonomisk ulikhet
	Politisk representasjon
	Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne
	Kjøretid til nærmeste fødested
	Resultater av introduksjonsordningen



	Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
	Status for mål 11 globalt 
	Boforhold i byene
	Miljøutfordringer i byene

	Status for mål 11 nasjonalt 
	Status mål 11 regionalt
	Naturkatastrofer
	Boligpriser og gjeld
	Trygge transportsystemer for alle
	Urbanisering og bosettingsplanlegging
	Luftkvalitet
	Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng



	Mål 12 Bærekraftig forbruk og produksjon
	Status for mål 12 globalt 
	Status for mål 12 nasjonalt 
	Matsvinnet går ned
	Avfallshåndtering

	Status mål 12 regionalt
	Matsvinn
	Avfall
	Reiseliv, hytter og fritidsboliger



	Del 5
	Mål 17 Samarbeid for å nå målene
	Status for mål 17 globalt
	Status for mål 17 nasjonalt 
	Status for mål 17 regionalt 
	Fylkeskommunes samfunnsutviklerrolle
	Regional planstrategi 
	Partnerskap i regional planlegging 
	Internasjonalt arbeid
	Deltakelse i OECD-prosjekt for utvikling av regional tilnærming til bærekraftsmålene



	Økonomisk bærekraft og universell utforming 

	Figurer, tabeller og kart
	Definisjoner/begrepsforklaringer
	Vedlegg

	Gjensidige avhengigheter i oppfølgingen av FNs bærekraftsmål – en kunnskapsoversikt
	Vedlegg 2: Folkehelseprofil Østfold
	Vedlegg 3: Folkehelseprofil Akershus
	Vedlegg 4: Folkehelseprofil Buskerud

	Figur 0.0 Gruppering av bærekraftsmålene i denne rapporten
	Figur 0.1. Årsaker til befolkningsvekst i Viken 2003–2018
	Figur 0.2 Innflytting, utflytting og nettoflytting til Viken etter alder, 2016–2018
	Figur 0.3. Innenlands nettoflytting etter innvandrerkategori, Viken 2016-2018
	Figur 0.4 Største grupper blant personer med innvandrerbakgrunn i Viken 2019
	Figur 0.5. Nettoflytting inkl. innvandring 2003–2039, ulike prognoser, fylker
	Figur 4.1 Kompetansekravene i ulike næringsregioner 2017
	Figur 4.2 Andel på laveste mestringsnivå i lesing og regning (2017/2018), nasjonale prøver
	Figur 4.3 Andel med fullført og bestått studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år
	Figur 4.4 Andel fullført og bestått 5–10 år etter skolestart

	Figur 4.5 Andel 16–25 år som verken er i, eller har bestått, videregående opplæring og som ikke er i arbeid (NEET) 2015–2018
	Figur 4.6 Antall studenter og kvinneandel ved studiesteder i Oslo og Viken 2006–2018
	Figur 4.7. Vikensamfunnet i et regionalt arbeidsmarkedsperspektiv
	Figur 5.1 Mannsdominerte, kvinnedominerte og kjønnsbalanserte yrker i Norge
	Figur 16.1 Personoffer for vold og mishandling per 1000 innbygger 2008–2018
	Figur 16.2 Personofre for vold og mishandling, etter alder, 2018

	Figur 16.3 Personoffer for vold og mishandling, barn og unge i Viken per 1000 innbygger, 2009–2017
	Figur 7.1 Nettoproduksjon av elektrisk kraft i Østfold, Akershus og Buskerud (GwH), 2006–2017
	Figur 7.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft i Viken (GwH) 2010–2017, etter forbruksgruppe)
	Figur 7.3 Klimagassutslipp fra oppvarming i Viken 2009–2017 (tonn CO2 -ekvivalenter)
	Figur 7.4 Salg av lett fyringsolje og fyringsparafin for utvalgte næringer i Østfold, Akershus og Buskerud, 2009–2018
	Figur 7.5 Antall husholdninger som fyrer med ved i Viken og faktisk nyttiggjort energi, 2009–2018
	Figur 7.6 Fjernvarmeproduksjon i Viken, etter energikilde, 2010–2018
	Figur 7.7 Antall personbiler (1000) registrert i Viken, etter drivstofftype 2009–2018
	Figur 7.8 Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)
	Figur 7.9 Energibruk per m2 i fylkeskommunale bygg 2015–2018

	Figur 13.1 Utslipp av klimagasser globalt, utslippsbane 2 grader, 1,5 grader og referansebane
	Figur 13.2 Totale klimagassutslipp og utslipp per innbygger (tonn CO2-ekvivalenter) i Viken 2009–2017
	Figur 13.3 Klimagassutslipp etter sektor i Viken (CO2-ekvivalenter), 2017
	Figur 13.4 Endring i klimagassutslipp i Viken 2009–2017, per sektor
	Figur 13.5 Totale klimagassutslipp og klimagassutslipp per innbygger, delregioner i Viken 2017
	Figur 13.6 Sektorfordelte klimagassutslipp, delregioner i Viken, 2017

	Figur 13.7 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015, etter arealtype (hektar)
	Figur 13.8 Endringer i klimagassutslipp på grunn av arealbruksendringer i Viken, (tonn CO2 -ekvivalenter) 2010–2015)
	Figur 13.9 Har kommunen eksisterende bebyggelse som ligger slikt plassert at de ikke tilfredsstiller kravene om sikkerhet mot naturfare?
	Figur 13.10 Antall skader ved store naturskadehendelser i Buskerud, Akershus og Østfold 1980–2018
	Figur 14.1 Andel ubebygd areal i strandsonen langs Oslofjorden, 2000–2019
	Figur 14.2 Hva betyr økologisk tilstand?

	Figur 14.3 Tilførsel av næringsstoffer til Vikens kystområder 2017 
	Figur 14.4 Utslipp av fosfor fra kommunale avløpsanlegg (tonn) 2002–2017 
	Figur 14.5 Utslipp av nitrogen fra kommunale avløpsanlegg (tonn) 2002–2017

	Figur 15.1 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015, fra skog til andre arealkategorier
	Figur 15.2 Arealbruksendringer i Viken 2010–2015, til utbygd areal fra andre arealkategorier
	Figur 8.1 Antall sysselsatte (lønnstakere og selvstendige, 1000 personer) i Norge, sesongjustert 2004–2019
	Figur 8.2 Næringsfordelt endring i sysselsettingen i Viken 2008–2018
	Figur 8.3 Næringsattraktivitet i delregioner i Viken og Oslo 2008–2017 angitt ved dekomponert sysselsettingsvekst
	Figur 8.4 Antall sysselsatte etter arbeidsted 2008–2018 (2008 = 1)
	Figur 8.5 Sysselsatte i prosent av befolkningen 2008–2018 (15–74 år)
	Figur 8.6 Verdiskaping per ansatt 2008–2017 (tusen kr.)
	Figur 8.7 Bransjene med størst verdiskaping 2017 (milliarder kroner; ikke inkludert oljenæringen)
	Figur 8.8 Verdiskaping i regionene i Viken og Hadeland 2016 (ikke inkludert oljenæring og finansnæring). Milliarder kroner og endring i prosent 2015–2016
	Figur 8.9 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2008–2018
	Figur 8.10 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2018
	Figur 8.11 Nyetableringsrate for foretak. Alle næringer og organisasjonsformer, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene
	Figur 8.12 Andel overlevde foretak 3 år etter nyetableringen, etter etableringsår
	Figur 8.13 Andel 18–24-åringer som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring
	Figur 8.14 Andel 18–24-årige kvinner som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring)
	Figur 8.15 Andel 18–24-årige menn som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring
	Figur 8.16 Sysselsettingsandel blant innvandrere (15–74 år) 2008–2018
	Figur 8.17 Sysselsettingsandel blant innvandrere (15–74 år) 2008–2018, etter kjønn
	Figur 8.18 Sysselsettingsandel blant innvandrere fra Asia, Afrika, Europa utenom EU/EFTA* (15–74 år) 2008–2018
	Figur 9.1 Patenter per tusen innbyggere (2015). Økonomiske regioner 
	Figur 9.3 Andel av sysselsatte i industrien som arbeider i høyteknologiske industrinæringer, 2007–2017
	Figur 9.2 Andel sysselsatte i industrien, etter arbeidssted, 2008–2018

	Figur 9.4 Totale FoU-utgifter i faste 2010-priser (mill. kr.), 2001–2017
	Figur 9.5 Forskere og faglig personale per 1000 sysselsatte, 2011–2017
	Figur 10.1 Utvikling i grenseverdien som skiller ut 40% av befolkningen med lavest inntekt 2004–2017

	Figur 10.2 Sammenhengen mellom medianinntekt og andel med lavinntekt i kommunene (nasjonal median)
	Figur 10.3 Sammenhengen mellom medianinntekt og andel med lavinntekt i kommunene (kommunal median)
	Figur 10.4 Kommunestyrerepresentanter, kjønn og alder (andeler), 2015
	Figur 11.1 Naturskadeerstatninger i Viken 2008–2017. Erstatningsbeløp for naturskader som andel av brutto regionalprodukt (bruttoprodukt i basisverdi, løpende kroner)
	Figur 11.2 Andel husholdninger* med samlet gjeld mer enn 3 ganger disponibel inntekt
	Figur 11.3 Tilfredsheten* med kollektivtransporten, etter funksjonsevne
	Figur 11.4 Antall ladepunkter for elbil per 10 000 innbyggere 2011–2016
	Figur 11.5 Luftforurensning i Fredrikstad 2018, døgnmiddel PM10 og PM2,5
	Figur 11.6 Luftforurensning i Drammen 2018, døgnmiddel PM10
	Figur 11.7 Luftforurensning i Lørenskog 2018, døgnmiddel PM10
	Figur 11.8 Luftforurensning i Bærum 2018, døgnmiddel PM10 og PM2,5
	Figur 11.9 Andel og antall innbyggere under 20 år i Viken med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng 2013–2018
	Figur 12.1 Uttak av naturressurser 2006–2017 (1 000 tonn) og per innbygger, Norge
	Figur 12.2 Avfallsmengde etter produsent. Norge, 2016
	Figur 12.3 Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), Norge
	Figur 12.4 Matsvinn i Norge 2010–2015 i ulike deler av verdikjeden (tonn)

	Figur 12.5 Avfallsmengde og -behandling i Norge 2012–2017. 1000 tonn avfall (ikke inkludert lett forurensede masser)
	Figur 12.6 Behandlingen av husholdningsavfall (tonn). Viken 2015–2018
	Figur 12.7 Husholdningsavfall per innbygger 2002–2018 (kg)
	Figur 17.1 Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå

	Tabell 1.1. Grensebeløp for lavinntekt, EU 60, 2017
	Tabell 1.2 Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt 2015–2017, etter alder
	Tabell 1.3 Endring i andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter alder, 2004–2017
	Tabell 1.4 Andel barn i husholdninger med lavinntekt, etter landbakgrunn, 2016
	Figur 3.1 Andel dagligrøykere etter alder, fylker, 2014–2018
	Tabell 4.1 Andel av de sysselsatte etter arbeidssted (avvik fra landsgjennomsnittet) for ulike utdanningsgrupper.

	Tabell 4.2 Læresteder i Viken og Oslo. Gjennomsnittsalder og samlet mistilpasning blant ferdige masterkandidater
	Tabell 4.3 Er utdanning på masternivå/bachelornivå riktig utdanningsnivå for jobben du har? Etter fylke (prosent)
	Figur 4.8 Endring i antall sysselsatte, etter yrke og formelle utdanningskrav 2011–2017
	Tabell 4.4 Prognose for rekrutteringsbehov, etter utdanningsnivå. Middels nasjonal vekst, middels næringsattraktivitet.

	Tabell 16.1 Andel ungdom som oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har blitt/har opplevd…
	Tabell 16.2 Andel ungdom som opplever det som trygt å ferdes i nærområdet om kvelden, og som jevnlig blir utsatt for mobbing
	Tabell 6.1 Kommunal vannforsyning, ledningsnett og lekkasje, 2018
	Tabell 6.2 Andel innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste, og andel innbyggere tilknyttet renseanlegg der rensekravene er oppfylt
	Tabell 6.3 Lengde på spillvann- og overvannsnett, og antall innbyggere med septiktank, 2018
	Tabell 6.4 Alder for kommunalt spillvannsnett, fornyelse, kloakkstopper og kjelleroversvømmelser, 2018
	Tabell 14.1 Potensielt tilgjengelig strandsoneareal og hellingsgrader, Viken, 2019
	Tabell 8.1 Andelen unge som ikke er i arbeid, under utdanning eller opplæring 2007–2016

	Tabell 9.1 Vurdering av standarden på veier og gater
	Tabell 10.1 Personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene (2015), etter landbakgrunn, landsdeler
	Tabell 10.2 Sysselsetting blant personer med funksjonshemming, etter kjønn og alder, nasjonale tall, 2018
	Tabell 10.3 Andel som er sysselsatt og/eller under utdanning fem år etter avsluttet introduksjonsprogram, etter kjønn og fylke

	Tabell 11.1 Andelen som a) opplever at noe hindrer dem i å bruke kollektivtransport eller b) oppgir helseproblemer/nedsatt funksjonsevne som hinder i bruk av kollektivtransport (siste 12 mnd.)
	Tabell 11.2 Tilfredsheten* med kollektivtransporten i kommunen
	Tabell 12.1 Elektrisk avfall. Kilo per innbygger (2016)
	Kart 0.1 Folkemengde per 1.1.2019
	Kart 0.2 Folketilvekst i 2018
	Kart 0.3 Befolkningsvekst 2018–2019
	Kart 0.4 Befolkningsvekst 2003–2019
	Kart 0.5 Andel personer med innvandrerbakgrunn 2019
	Kart 0.6 Endring i andel personer med innvandrerbakgrunn 2003–2019
	Kart 0.7 Demografisk sårbarhetsindeks
	Kart 1.1 Andel av befolkningen som mottar sosialhjelp (hele befolkningen)
	Kart 1.2 Andel av befolkningen 18–24 år som mottar sosialhjelp
	Kart 1.3 Andel av husholdningene som består av enslige forsørgere, 2019 
	Kart 1.4 Uføretrygdede (18–67 år) som andel av befolkning, 2017
	Kart 1.5 Uføretrygdede (18–24 år) som andel av befolkning, 2017
	Kart 2.1 Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk 2005–2018
	Kart 2.2 Andel menn med overvekt og fedme ved sesjon 2014–2017
	Kart 2.3 Andel med fedme/overvekt ved første svangerskapskontroll 2016–2018
	Kart 3.1 Forventet levealder, kvinner, 2003–2017
	Kart 3.2 Forventet levealder, menn, 2003–2017
	Kart 3.3 Kvinner per 1000 innbygger (15–29år) med psykiske symptomer og lidelser, 2015–2017
	Kart 3.4 Menn per 1000 innbygger (15–29år) med psykiske symptomer og lidelser, 2015–2017
	Kart 3.5 Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang på rekreasjonsareal 2018
	Kart 3.6 Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til nærturterreng 2018
	Kart 4.1 Andel av befolkningen (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2017
	Kart 4.2 Fylkeskommunale videregående skoler i Viken
	Kart 5.1 Sammenvektet likestillingsindeks 2017
	Kart 5.2 Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken 2017
	Kart 5.3 Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole
	Kart 5.4 Kjønnsbalanse i kommunestyrene
	Kart 13.1 Klimagassutslipp (tonn CO2 -ekvivalenter), kommuner, 2017
	Kart 13.2 Prosentvis endring i totale klimagassutslipp 2009–2017, kommuner
	Kart 14.1 Registrerte økologiske tilstandsklasser i ferskvann, Viken
	Kart 14.2 Registrerte økologiske tilstandsklasser i kystvann, Viken
	Kart 14.3 Vassdragsområder i Viken
	Kart 15.1 Områder med kartlagte arter med nasjonal forvaltningsinteresse i Viken og Oslo 2019
	Kart 15.2 Villreinområder i Viken
	Kart 15.3 Kartlagte arter på norsk rødliste i Viken og Oslo
	Kart 15.4 Inngrepsfri natur i Viken
	Kart 15.5 Verneområder i Viken
	Kart 15.6 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, 2005–2018
	Kart 15.7 Godkjent nydyrking av areal, 2005–2018
	Kart 8.1 Andel sysselsatte i kunnskapsintensiv tjenesteyting som andel av alle sysselsatte 2018
	Kart 10.1 Andel barn (0–17 år) i husholdninger med lavinntekt (kommunal median) 2016
	Kart 10.2 Endring i andel barn (0–17 år) i husholdninger med lavinntekt (kommunal median) 2013–2016
	Kart 10.3 Andel personer i husholdninger med lavinntekt (nasjonal median) 2017
	Kart 10.4 Endring i andel personer i husholdninger med lavinntekt (nasjonal median) 2005–2017
	Kart 10.5 Avstanden mellom de ti prosent rikeste (P90) og fattigste (P10) 2017
	Kart 10.6 Endring i avstanden mellom de ti prosent rikeste (P90) og fattigste (P10) 2004–2017
	Kart 10.7 Median kjøretid (minutter) til nærmeste fødested, 2019
	Kart 11.1 Median boligpris i forhold til husholdningenes inntekt, 2014
	Kart 11.2 Graden av effektiv arealbruk i storbyutviklingen i 10 000 storbyer 1990–2015
	Kart 11.3 Arealbrukseffektiviteten i tettstedene i Viken/Oslo 2011–2018
	Kart 12.1 Husholdningsavfall per årsinnbygger 2017 (kg)
	Kart 12.2 Andel husholdningsavfall per årsinnbygger som ble innlevert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling, 2017
	Kart 12.3 Antall fritidsbygninger per 1000 innbyggere, 2019

