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Bakgrunn 

Dette dokumentet beskriver noen hovedutfordringer for nye Kristiansand med ståsted september 

2018. Dokumentet er et oppslagsverk på tema og er ment å justeres årlig. Det vil være 

bakgrunnsdokument for årlig handlingsprogramarbeid, kommunal planstrategi, kommuneplanen og 

annet overordna planarbeid.  

Dokument inneholder også en overordnet sammenstilling av folkehelseoversikt for Søgne, Songdalen 

og Kristiansand pr. september 2018 slik Folkehelseloven stiller krav om hvert 4. år. 

Mer statistikk finnes på Kristiansands hjemmeside: Statistikkportalen  

Utfordringsbildet tar for seg status og utviklingstrekk for viktige tema innenfor samfunns- og 

arealutvikling i nye Kristiansand.  

Utfordringsbildet er basert på kjente utviklingstrekk og beregnede prognoser. Utfordringer 

omhandler noe som peker fremover, altså en situasjon i fremtiden som vil ha en høy grad av 

usikkerhet i seg. Det omhandler noe som det kan knyttes prioriteringer til, de sakene man er opptatt 

av i Kristiansand. De viktigste områdene er tema som følger av vedtatt politikk i kommuneplanen og 

oppfølgende handlingsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi spør og spør 

Og tallene svarer 

Men ikke om fiolinene 

Eller lykken mellom to armer. 

Da hoster det på skjermen: 

-uklart spørsmål. 

Spør igjen. 

   Rolf Jacobsen 1985 

  

http://stat.kristiansand.kommune.no/portal/?locale=no#LandingPlace:r=1316465529032202627


4 
 

1 Globale megatrender  
Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen grunnleggende trender som påvirker 

utviklingen – såkalte globale megatrender. Megatrendene er knyttet til: 

 klimaendring 

 demografisk endring 

 globalisering, urbanisering og digitalisering.  
 

Dette påvirker både samfunnsliv, arbeidsliv og naturen over lang tid og i stort omfang. Forskjellig og 

akselererende endringstakt kan føre til mer dramatiske endringer og er premisser som påvirker 

langsiktig planlegging.  

Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, dramatiske naturkatastrofer rammer verden og 

påvirker grunnleggende tilgang til ressurser. Demografien i store deler av verden påvirkes av 

synkende fødselsrater, økende migrasjon, økt levealder og endrede helseutfordringer. Flere flytter til 

byene, samtidig som økonomi, kultur og samfunn i økende grad utvikler seg på tvers av landegrenser, 

uavhengig av fysisk avstand.  

Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 

samfunnsområder. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig, tilgangen til informasjon er nærmest 

ubegrenset, robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har nye krav og 

forventinger til arbeidsinnhold og arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft 

øker.  

KSs stordataanalyse 2018 viser at i tillegg til dette er et mer polarisert samfunn og økende eliteforakt 

og svakere stater og sterkere konfliktnivå en tydelig trend.    
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2 Befolkning og demografi 
 

2.1 Prognose for befolkning i nye Kristiansand 
 

Befolkningsvekst i nye Kristiansand 

Befolkningen i de tre kommunene som vil utgjøre ny kommune fra 1.1.2020 utgjør pr. 1.1.2018 109 

438 innbyggere. Det er forventet befolkningsvekst i nye Kristiansand og det vil være 

befolkningsøkning i alle tre kommunene., men at veksten over tid vil være avtakende. 

 

 

Figur 1 Prognose for befolkningsvekst i antall innbyggere fordelt på Kristiansand, Songdalen og Søgne fram til 2040. Kilde 

SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

Innvandring har i perioden vært den viktigste faktor i befolkningsøkningen i Kristiansand. I 2013-14 
var netto innflytting særlig sterkt, for så å forta seg vesentlig frem til og med 2016. I 2016 var netto 
innflytting (innvandring og innenlands flytting) spesielt lav og fødselsoverskuddet ble igjen den 
viktigste faktor i befolkningsøkningen.  

For 2017 var det en betydelig økning i innenlands innflytting pga. belønningsordningen med gratis 
busskort til studenter som melder flytting. Denne ordningen slår ikke ut på netto innvandring, denne 
var i 2017 fortsatt lav, hhv. 298 og 303 de siste to år. 
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Figur 2 Prognose for samlet befolkningsvekst for nye Kristiansand fram til 2040. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand 

kommune. 

Figuren nedenfor viser siste års nettoinnvandring og fødselsoverskudd for Kristiansand med framtidig 

befolkningsvekst basert på SSB4xMprognose framskrevet også for nye Kristiansand etter 2020. I følge 

denne prognosen vil nye Kristiansand nå 130 000 innbyggere i 2039. Utviklingen vil kunne variere en 

del etter konjunkturer, fruktbarhetsutvikling og politikk omkring innvandring.  

 

Fig 3. Nettoinnvandring og fødselsoverskudd frem til 2018 samt en prognose for befolkningsutviklingen frem til 2040 for 

Kristiansand og nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 
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2.2 Demografi 
 

Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er 

det som vil gi den nye kommunen den største utfordringen frem mot 2030 og 2040. Dette uttrykker 

samfunnets aldersbæreevne.  

De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke langt raskere enn antallet i arbeid. Dette vil 

øke den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi 

finansierings- og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen. Nedenfor 

er vist en modell som viser befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040. Den vil i 

prinsippet gjelde også for nye Kristiansand. Det vil kun være mikroendringer på tall. 

 

Figur 4. Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 og konsekvenser for aldersbæreevnen. Kilde: SSB mellomalternativ, 

bearbeidet av Kristiansand kommune. 

SSB’s 4xM-prognose frem til 2040 viser også utviklingen etter kjønn. For eldregruppene i nye 

Kristiansand ventes den prosentvise utvikling å blir som vist i nedenstående diagram.  
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Figur 5. Prosentvis utvikling av eldregruppen i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

 

I absolutte tall forventes utviklingen frem mot 2040 for eldregruppene i nye Kristiansand å bli slik: 

 

Figur 6. Utviklingen av eldregruppen i nye Kristiansand frem mot 2040 i absolutte tall. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand 

kommune. 
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Figur 7. Avhengighetsindeks mellom eldre og yrkesaktive i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand 

kommune. 

Utviklingen i antall eldre vil bli en utfordring for samfunnet. Diagrammet over viser at mens det i dag 

er ca. 5 personer i «yrkesaktiv» gruppe, 16-66 år for hver person over 67 år, vil dette forholdet 

endres til litt over 3 personer i 2040. Blå linje viser en mindre dramatisk utvikling, når gruppen 0-15 

år tas med i beregningen, ettersom fødselstallene viser en synkende tendens, samt at innflytting og 

innvandring styrker gruppen 16-66 år. 

Når det gjelder utviklingen innen de yngste aldersgruppene har belønningsordningen overfor 

studenter som melder flytting til Kristiansand skapt noe problemer for prognosearbeidet. For SSB vil 

dette inngå som reelle tall, men dette er innbyggere som i liten grad blir værende i kommunen. For 

Kristiansand er det laget et tilpasset prognose som «ser bort ifra» de innmeldte studentene som 

prognosene «tror» vil bli værende slik disse aldersgruppene statistisk har gjort, med tilhørende 

statistisk fruktbarhet.  

Det er for gruppen 0-5 år at denne feilkilden blir særlig stor. For Søgne og Songdalen kan en se bort 

ifra en eventuell effekt av økte flyttemeldinger for studenter. Med denne korreksjonen bygd inn i 

SSB’s 4xM-prognose, blir utvikling av yngre- og eldregrupper for nye Kristiansand som vist i 

diagrammet nedenfor. Det er også lagt inn tall for årene før 2018, indeksert mot basisåret 2018. 
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Fig 8. Befolkningsutvikling i nye Kristiansand fordelt på aldersgrupper 2011-2028. Kilde: SSB, bearbeidet av Kristiansand 

kommune med noe redusert fødselsfrekvens og netto innflytting 500 pr. år. 

 

SSB’s 4xM-prognose, med Kristiansand kommunes korreksjon for feilkilden knyttet til 

studenttilflytting, viser følgende utvikling av aldersgrupper for nye Kristiansand: 

 

 Antall barn 0-5 år forventes å gå svakt ned et par år, for deretter å øke med 338 barn fram mot 
2028, tilsvarende 4,3% mot basisåret 2018.  

 Antall barn i 6-15 år forventes å øke med ca. 615 frem mot 2024, for deretter å gå svakt ned 
slik at økningen frem mot 2028 blir ca. 535 mot basisåret 2018. 

 Antall personer 67 år og over forventes å øke med 12,9 % prosent frem mot 2022 og 25,9 % 
frem mot 2028. Her er det minimale forskjeller mellom de to prognosene, ettersom det er 
samme dødelighetstall som ligger til grunn, og de eldre flytter vesentlig mindre enn yngre 
aldersgrupper.  

 Antall personer 80 år og over forventes å øke med 45,8% frem mot 2028. 

I følge samme prognose vil nye Kristiansand nå 130 000 innbyggere i 2039. 
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3 Næringsutvikling og verdiskaping 
 

Trender og utfordringer i norsk økonomi 2018. 
Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. På mellomlang sikt 

mener SSB1 at den økonomiske veksten gradvis vil avta, i hovedsak som følge en gradvis tilstramning 

av pengepolitikken, høy gjeld og en underliggende svak produktivitetsutvikling. Svekkelsen av krona 

fra 2013 til begynnelsen av 2016 har gitt positive impulser til realøkonomien og særlig for norsk 

landbasert industri som fortsatt er ganske sterk i Agderfylkene. Etter flere år med overforsyning i 

markedene som ga lavere oljepris, ser vi nå en underforsyning som har gitt økende oljepris. 

Eksportverdien av olje og gass utgjør om lag halvparten av samlet norsk vareeksport. Norge har 

utviklet teknologi som skal bidra til å hente opp olje og gass på en bedre, mer miljøvennlig og effektiv 

måte. Leverandørindustrien arbeider på de fleste markeder i verden der det produseres olje og gass 

og er svært avhengig av nasjonale betingelser, ikke minst konjunkturer og oljepris.  

Fra 2014 – 2017 bidro fallet i petroleumsinvesteringene til at virksomhetene i Kristiansand og Agder 

som i stor grad leverer boreteknologi, kraner og lasteutstyr fikk en bråstopp og gikk til relativt 

omfattende nedbemanninger. Fallet i petroleumsinvesteringene flatet gradvis ut fra 2016. Det er 

ventet at petroleumsinvesteringene vil ta seg markert opp de neste årene.2 

Fortsatt overkapasitet på eksisterende rigger og fortsatt svake rater har særlig betydning for 

bedriftene i NODE-klyngen. Det vil trolig gå enda noe tid før dette markedet er i balanse. 

Oppgradering av eksisterende rigger gjennom digitalisering og robotisering, vil også påvirke 

etterspørselen etter nye rigger. 

Vedvarende svak kronekurs, investeringer i ny produksjonskapasitet og høyere vekst i 

verdensøkonomien har medvirket til at fastlandsøkonomiens eksport var rekordhøy i 2017. Veksten i 

verdensøkonomien har i tillegg bidratt til høyere priser på industrivarer som aluminium, andre 

metaller og kjemiske produkter.2 

Omsetningen i bygg og anlegg nasjonalt økte med 5,4 % fra 2016 til 2017. Veksten i Aust Agder var på 

5,9 % samlet, mens den i Vest Agder var på 6,9 %. Veksten skyldes blant flere større igangsatte og 

planlagte infrastrukturprosjekter i landsdelen. Dette har allerede gitt kapasitetsutfordringer i 

regionen og høyere priser.  

I perioden 2010-2017 er det bygd over 10.000 nye boenheter i Kristiansand. Kommunen skal for 

perioden 2019-2022 tilrettelegge for et byggevolum på ca. 650 boliger pr. år, ifølge Boligprogrammet 

Handel og E handel3 
Netthandel har økt kraftig de siste årene. Den norske e-handelen omsetter for 

105,1 mrd. kr og mer enn halvdelen av de norske forbrukerne handler fra mobil. Stadig nye bransjer 

gjør sitt inntog i e-handelsløsninger. Nye bransjer gjør innhugg i e-handelens fordeling. Den typiske 

norsk familier med eldre barn bruker nesten 4300,- pr måned på ehandel. Næringsorganisasjonen 

Virke hevder at både digitalisering, demografiske endringer, økt produktivitet, effektivisering, 

automatisering, samt netthandel fra utlandet, kan medføre tap av rundt 40 000 arbeidsplasser i 

norsk handel innen 2030. Det foregår store endringer i måten vi handler på og det fysiske kan smelte 

sammen med det digitale, varer og tjenester smelter sammen, mobilens betydning osv. Tall fra Virke 

                                                           
1 SSB: KONJUNKTURTENDENSENE 2018/3 
2 Norsk Industri, Konjunkturrapport, 2018 
3 Norsk E-handel 2017,  
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viser at rundt 9000 arbeidsplasser kan gå tapt innen 2020, som følge av utenlandshandel under 350 

kroner. 

Utdanning og kompetanse  
I nye Kristiansand har 23,8 % av den yrkesaktive befolkning grunnskole som høyeste utdanning. 38,3 

% har videregående skole som høyeste skole eller utdanning. Her blir forskjellene mellom de tre 

kommunene tydeligere. 45,5 % i Songdalen sammenlignet med 37,3 i Kristiansand og 42,2 % i Søgne. 

Andel som har fullført universitetsutdanning, både kort og lang viser også betydelige forskjeller der 

Songdalen særlig har betydelig lavere utdanningsnivå enn Kristiansand. Også sammenlignet med 

gjennomsnitt i hele den norske befolkningen er nivået betydelig lavere som tabellen viser. Samlet har 

34,1 pst av den yrkesaktive befolkningen i Nye Kristiansand høyere utdanning (kort og lang). 

 

 

            

Kristiansand          Songdalen                  Søgne              Nye Kristiansand                 Norge 

Grunnskole 23,1 % 30,3 % 25,5 % 23,8 % 26,0 % 

Videregående skole 37,3 % 45,5 % 42,2 % 38,3 % 37,2 % 

Fagskole 3,0 % 2,5 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 

Universitet kort 26,2 % 17,5 % 22,4 % 25,3 % 23,6 % 

Universitet lang 9,6 % 3,6 % 6,0 % 8,8 % 9,7 % 

Uoppgitt 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 

 

Figur 9. Utdanningsnivå i Kristiansand, Songdalen og Søgne sammenlignet med Norge 2017. Kilde: SSB  

Dette underbygges bl.a. av tall fra SFP-registeret (System for persondata, registre som inneholder 

data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer inntekter) som viser en 

tydelig forskjell på unges deltakelse i arbeid og utdanning avhengig av utdanningsnivå.  

Nasjonale tall viser at unge med fullført videregående utdanning eller universitetsutdanning har 

ligget stabilt høyt på over 90 % siden 2008. Unge med lav utdanning har mye dårligere kår med en 

deltakelse som ligger under gjennomsnittet for hele befolkningen, og har i tillegg sunket med over 10 

% poeng siden 2008. Det er ingen grunn til å tro at utviklingen har vært vesentlig annerledes i 

Kristiansandsregionen. 

Økt utdanningsnivå i arbeidsstyrken fremmer både evnen til nytenkning og omstilling i virksomheter 

og vil være avgjørende for å sikre framtidig vekst. Lavt utdanningsnivå er den største risikofaktoren 

for å havne utenfor arbeid og utdanning, spesielt for ungdom.  

En del virksomheter opplever også at det er utfordrende å rekruttere til en del stillinger. Det å bidra 

til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse er en viktig utfordring for nye 

Kristiansand og hele regionen.  

Siden Kristiansand fikk universitet i 2007 har antallet studenter økt fra 5700 studenter og 540 ansatte 

til ca. 13 000 studenter og 1200 ansatte. Til tross for dette dekker Agders egen utdanningskapasitet 

kun 80 % av det som er Agders naturlige behov (Utfordringer for Agder 2015).  

Agderfylkene stod for til sammen 2,4 prosent av landets samlede FoU Forskning- og utdannings (FoU) 

-aktivitet i 2012. For næringslivet er denne andelen noe høyere, mens den er lavere for universitet- 

og høgskolesektoren (UoH) og instituttsektoren.  
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For å få til en bærekraftig utvikling, må Agder være i stand til å utvikle og ta i bruk ny og aktuell 

kunnskap. 90 prosent av forskningsmidlene i Norge går til Oslo, Bergen og Trondheim 

(Sørlandsutvalget 2013).  

Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet på Agder skjer i Kristiansandsområdet. Totalt sett ligger 

imidlertid FoU-aktiviteten i næringslivet betydelig under det en skulle forvente ut fra 

næringsstruktur. Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet foregår innenfor metallvare- og 

maskinindustrien.  

Sysselsetting 
Yrkesdeltakelse er definert som en andel av den arbeidsdyktige befolkningen som er i arbeidsstyrken. 

Det har vært en svak nedgang i yrkesaktiviteten i Norge både for menn og kvinner siden 2008 som 

var toppåret med 73,4 %. Ved utgangen av 2017 var den samlede yrkesdeltakelsen på 69,4%. 

Nedgangen var sterkest for aldersgruppen 25–29 år. som er den mest yrkesaktive del av 

befolkningen. Vi må tilbake til 1994 for å finne en lavere yrkesdeltakelse samlet for denne 

aldersgruppen.  

 

Andel sysselsatte Kristiansand 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 67,1% 67,0% 64,1% 62,8% 63,1% 

Menn 69,8% 69,5% 66,1% 64,4% 64,6% 

Kvinner 64,3% 64,4% 62,1% 61,3% 61,6% 

      
Andel sysselsatte Songdalen 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 66,3% 66,2% 64,5% 62,3% 63,8% 

Menn 70,2% 70,6% 68,3% 65,8% 67,8% 

Kvinner 62,1% 61,5% 60,4% 58,6% 59,5% 

      
Andel sysselsatte Søgne 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 67,4% 67,0% 65,1% 64,0% 64,7% 

Menn 71,3% 70,7% 68,4% 66,6% 67,2% 

Kvinner 63,3% 63,3% 61,7% 61,3% 62,2% 

Kilde SSB 

 

Yrkesdeltakelsen i kommunene i nye Kristiansand, er noe lavere enn landsgjennomsnittet (67,6 %)4. 

Blant kommunene er den høyest i Søgne (64,7 %) og lavest i Kristiansand (63,1 %). Fordelt på kjønn 

er yrkesdeltakelsen blant menn høyest i Songdalen og Søgne (begge nærmere landsgjennomsnittet 

på 68,1 %). 

                                                           
4 SSB, 2 kvartal 2018 
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For kvinner er yrkesdeltakelsen for alle tre kommunene betydelig lavere enn landsgjennomsnittet 

(63.8 %). Blant kommunene er yrkesdeltakelsen noe høyere i Søgne enn i Kristiansand, og begge klart 

høyere enn i Songdalen kommune. 

Antall sysselsatte har samlet sett blitt redusert fra toppåret 2014 til 2017da nedgangen flatet ut. Ser 

vi nærmere på de tre kommunen indeksert fra 2008 har Songdalen hatt en god vekst med unntak av 

årene 2015 og 2016, samtidig som både Søgne og Kristiansand hadde noe vekst frem til 2014, men 

har mistet mange sysselsatte i årene etter. 

 

Sysselsetting i ulike næringer i nye Kristiansand 

 

Figur 10. Sysselsetting i ulike næringer i nye Kristiansand. Kilde SSB, 2.kvartal 2018 

             

Primærnæringene 
Sysselsettingen innen primærnæringene i nye Kristiansand er lav og utgjør kun 0,55 % av samlet 

sysselsetting mot 2,21 % nasjonalt. Antall sysselsatte sank fra 430 til 307 personer (28,6 %) i perioden 

2008 til 2017. Hele nedgangen har funnet sted innen jordbruk hvor sysselsettingen falt med 125 

personer til 147 personer i 2017. Nedgangen var særlig sterk i 2011 hvor antall sysselsatte sank med 

103 personer (38 %). Innen skogbruk sank sysselsettingen med 12 personer til 46 personer (20,6 %) i 

samme periode.  

Sysselsettingen innen fiskeri økte med 14 personer (14 %) til 114 personer fra 2008 til 2017. 

Sekundærnæringene er industri og andre råvarebearbeidende næringer 
Sysselsettingen innen sekundærnæringene økte i perioden 2008 til 2014 med vel 1 200 personer (9,2 

%) til vel 14 200 personer. Veksten skjedde i det alt vesentlige innen industri.  

Etter 2014 sank den samlede sysselsettingen med om lag 2 300 personer (16,6 %), i det alt vesentlige 

knyttet til industri. I 2017 økte sysselsettingen med vel 200 personer (1,7 %), i sin helhet knyttet til 

bygge- og anleggsvirksomhet som utgjør rundt 21 % av de sysselsatte. 
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Figur 11. Sysselsetting innen tertiærnæringene (service og handel) i nye Kristiansand. Kilde SSB. 

 

Sysselsettingen innen tertiærnæringene (service og tjenesteyting) har økt med 1 304 personer eller 

3,1 % i perioden 2008 til 2017. Den sterkeste veksten har funnet sted innen helse- og sosialtjenester, 

offentlig administrasjon, personlig tjenesteyting og undervisning med i alt 1 524 personer eller 16,2 

%. 

I kategorien privat tjenesteyting er det bare innen overnatting og servering at sysselsettingen har vist 

en beskjeden øking på 142 personer eller 7,3 %.  

Den største nedgangen i sysselsettingen har skjedd innen varehandel med 8,7 %, teknisk- og 

forretningsmessig tjenesteyting med 8,3 % og transport med 20,1 %). Også innen informasjon og 

kommunikasjon har sysselsettingen sunket med 224 personer (15,2 %). 

Sysselsettingsutviklingen innen varehandel og teknisk- og forretningsmessig tjenesteyting viste en 

særlig negativ utvikling i 2014 og 2015 og skyldtes trolig problemene og markedssvikten for den 

oljebaserte leverandørindustrien i landsdelen. I 2017 økte sysselsettingen i disse næringene med 

henholdsvis 154 personer (2,0 %) og 166 personer (2,5 %). 
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Ledighet 
Arbeidsledigheten har sunket jevnt det siste året. Songdalen og Søgne har i september 2018 en 

ledighet på 2,8 % mens Kristiansand har 2,7 % ledighet.  

Det er flest ledige med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg og anlegg. 

Å være utenfor arbeidsmarkedet innebærer en betydelig helserisiko. For landet totalt mottok 40 pst 

av antall unge med lavt utdanningsnivå og som befant seg utenfor arbeid og utdanning, 

helserelaterte ytelser i 2016. Andelen ledige og tiltaksdeltakere har vært rimelig stabil, mens andelen 

helserelaterte ytelser har steget med 5 % for menn og 7 % for kvinner i denne perioden. 

Økende optimisme i næringslivet 
SR Banks Konjunkturbarometer5 bekrefter en økende positiv fremtidstro blant bedriftslederne høsten 

2018. Høyeste forventning til sysselsettingsvekst er relatert til petroleumsrelatert virksomhet samt 

bygg- og anlegg.  

Selv om oljeprisen har bidratt til en sterkere optimisme kan det ta lang tid før vi ser en markert 

økning i aktivitetsnivået for de største virksomhetene i denne bransjen.  

For virksomheter som nå er i sterk vekst kan det være en utfordring å sikre seg riktig kompetanse i 

årene fremover. Ledigheten er lav og kampen om arbeidskraften er påbegynt.  

Globale trender påvirke næringslivet 
Globale trender påvirker verden og kan skape utfordringer for næringsliv og myndigheter. Aktørene 

møter mange globale utfordringer slik som for eksempel helse og velferdsutfordringer, 

klimaendringer, aldrende befolkning, urbanisering, digital teknologi, økende økonomisk ulikhet for å 

nevne noen. Det må selvsagt næringslivet ta hensyn til. Digitalisering og automatisering har allerede 

gitt betydelige endringer i arbeidslivet. Det blir derfor stadig vanskeligere for personer med lav 

utdanning å omstille eller komme inn på arbeidsmarkedet. 

For oljerelatert næring på Sørlandet vil det også kunne bli en utfordring å løfte næringen inn i 

lavutslipp-samfunnet.  Equinor har bestemt at 30% av investeringene skal være innen fornybar 

innen 2030. Det innebærer at underleverandører må ha stort fokus på nye forretningsområder 

innenfor grønn vekst og grønn energi. Det innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi som 

gir lavere utslipp, mer effektiv energibruk og styring, fornybar energi og en mer sirkulær økonomi.  

Digitalisering 
Digitalisering foregår etter hvert innenfor svært mange områder slik som undervisning, opplæring, 

sikkerhet og sårbarhet, stordata og analyser, datasenter, kunstig intelligens, smart by, og ikke minst 

hele offentlig sektor og helse. Digitalisering i helsesektoren kan bli en driver for næringsutvikling i 

Norge fremover. 

Mange mener6 at Norge er godt posisjonert for å utnytte biodata og helsedata. Sentrale aktører som 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peker også på mulighetene ved helsedata samt 

velferdsteknologi som understøttende til deres strategier. Forskning og teknologisk utvikling skjer 

innenfor flere områder, blant annet innen kunstig intelligens, robotisering og skytjenester. Mangelen 

på kompetent kapital, som i tillegg til å bidra med finansiering følges opp med aktivt et eierskap, kan 

være et av de største hindre for vekst i helsenæringen 

                                                           
5 Konjunkturbarometer, SR Bank, september 2018 
6 Direktoratet for e-Helse og deres rapport om utviklingstrekk 2018. 
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Det blir hevdet fra mange at det er for lite kapital til oppstartsvirksomheter i Norge. NOU 2018: 5 

oppsummerer sin utredning med at det norske kapitalmarkedet i hovedsak er velfungerende i den 

forstand at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital til en riktig pris.  

Oppstartsvirksomheter 
Kristiansandsregionen har et aktivt gründermiljø og inntrykket er at virksomhetene har fått god 

infrastruktur eller et økosystem rundt seg som f. eks. banker og inkubatorer og etablerertjeneste som 

bidrar på ulikt vis. 

Det har vært en økning i nyetableringer i Kristiansand siden 2014. Mange av aktørene i økosystemet 

ønsker i de kommende årene å prioritere arbeidet med utvikling av innovasjonsdrevne 

gründervirksomheter da det er særlig i slike at vekstpotensialet er størst. 
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4 Folkehelse og levekår 

4.1 Oversiktsbilde for nye Kristiansand 
Kort oppsummering av utvalgte hovedutfordringer som er felles for kommunene Søgne, Songdalen 

og Kristiansand. 

Levekår er en premiss for helse og livskvalitet og påvirkningsfaktorer på folkehelsen er ofte knyttet til 
samfunnsforhold og levekår. I veileder om folkehelseoversikten er levekårsforhold som økonomiske 
vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold vektlagt. (ref. IS-2110 God oversikt – en 
forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer). 
 

Kommunene kommer noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder de grunnleggende 

sosioøkonomiske faktorene som inntekt, utdanning og arbeid. Dette påvirker igjen levekårsforhold 

og levevaner, samt sosial ulikhet i helse. 

«Utenforskap» og «sosial ulikhet i helse» er blant de største både lokale og nasjonale utfordringene.  

Dette er sammensatte problem, men de mest sentrale arenaene når disse utfordringene skal jobbes 

med er foreldre, barnehage og skole. Inntektsforhold, arbeidsledighet og utdannelseslengde har også 

betydning for sosiale ulikheter i helse. Nasjonale tall tilsier at de sosiale helseforskjellene øker. 

4.2 Utenforskap 
 

Høy andel uføre 
Flere unge uføre (18-44 år) enn landssnittet. Kristiansand ligger 16 % over landssnittet (12 % for 

menn og 19 % for kvinner). Søgne ligger 57 % over landssnittet (32 % menn og 79 % kvinner) og 

Songdalen ligger 66 % over landssnittet (42 % menn og 87 % kvinner). 

Det er en høy andel uføre i kommunene og andelen uføre er høyest for kvinner i alle tre kommuner. 

 

Figur 12. Mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger- varig uførepensjon, 18-44 år. Kilde, 

Kommunehelsa statistikkbank- Folkehelseinstituttet (FHI). 
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Arbeidsledige 
Andel arbeidsledige er lavere blant kvinner enn for menn. Sammenligner vi tallene med landet som 

helhet har Kristiansand 37 % høyere andel arbeidsledige enn landet for øvrig (45 % menn og 0,5 % 

kvinner). Søgne ligger 24 % over landssnittet (32 % menn og 12 % kvinner). Songdalen ligger 34 % 

over landssnittet (42 % menn og 18 % kvinner). Regionplan Agders utfordringsbildet viser også til lav 

yrkesdeltagelse samt mange deltidsstillinger hos kvinner.  

 

 

 

Figur 13. Arbeidsledige 15-74 år. Kilde, FHI. 

Lavinntektsfamilier  
Det er en høy andel barn (0-17 år) som bor i lavinntektsfamilier. Kristiansand ligger 14 % over 

landssnittet, Songdalen 41 % over landssnittet og Søgne ligger på landssnittet. 

 

Figur 14. Lavinntekts husholdninger med barn 0-17 år. Kilde, FHI. 
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Frafall i videregående skole  
Det er en nedgang i frafall i videregående skole i både Kristiansand og Søgne, men en økning i 

Songdalen. (Gjelder gjennomføring, 5år normert tid). Det er fortsatt høyt frafall på yrkesfag. 

 

Figur15. Frafall i videregående skole. Kilde, FHI. 

 

4.3 Sosial ulikhet i helse 
 

Sosial ulikhet i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og 

økonomiske kategorier (særlig yrke, utdanning og inntekt). Og den måles oftest ved at en studerer 

sammenhengen mellom helse og de sosioøkonomiske faktorene (Folkehelserapporten, 2018 Fhi).  

Det er en lang rekke ressurser som har direkte eller indirekte påvirker helsa. Faktorer som økonomi 

og arbeid, har komplekse påvirkningsveier til helse. Andre faktorer som, tobakk og fysisk miljø, er 

enklere og mer direkte i sin helsepåvirkning. I hovedsak er det påvirkningsfaktorene som kommer 

først, og helsen er en konsekvens av denne påvirkningen. 

 

Røyking 

Det er en høy andel kvinner som røyker under svangerskapet. I Kristiansand er denne andelen 24 % 

under landssnittet, men Søgne ligger 21 % over landssnittet og Songdalen 77 % over landssnittet. Det 

positive er at andel kvinner som røyker i svangerskapet er på vei ned. 
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Figur 16. Andel kvinner som røyker i svangerskapet. Kilde, FHI. 

 

Fedme 
Utviklingen av fedme er en utfordring, og tendensen er økende.  Overvekt eller fedme rammer 1av 5 

barn, 1 av 4 ungdom og ca. 2 av 3 voksne. Overvekt og fedme er risikofaktor for en rekke fysiske og 
psykiske lidelser. Personer med lav sosioøkonomisk status har større grad av overvekt. Det er ca. 10 
% flere overvektige kvinner enn menn. 

Depresjon/psykiske plager 

Depresjon/psykiske plager er økende problem blant unge og voksne. Det er flere kvinner enn menn 

som er brukere av primærhelsetjenesten grunnet psykisk uhelse. Psykiske lidelser er den vanligste 

årsaken til å bli varig arbeidsufør tidlig i livet. Ungdata-undersøkelsene viser at en høy andel 

ungdommer angir psykiske symptomer eller plager, med en betydelig kjønnsforskjell; mer enn doblet 

andel jenter. De tre ungdataundersøkelsene indikerer at andelen ungdom med høy grad av 

depressivt stemningsleie er stigende. 

 

4.4 Helse og adferd 
Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problemer i samfunnet enn narkotika. De ti 
prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av det totale forbruket. Jo høyere 
alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som har et risikofylt alkoholbruk. Totalforbruket er 
derfor en god indikator på hvor mange som har et svært høyt alkoholinntak, og dermed økt risiko for 
helsemessige og sosiale skader (Kilde: khp.fhi.no 2018) 
 

Alkohol 

Mellom 10-20 % av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Skadelig bruk eller avhengighet av 

alkohol er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. Ungdataundersøkelsen viser at ungdom i 

alle tre kommuner ligger godt under landssnittet når de rapporterer om de har vært beruset. 
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4.5 Demografi 
De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke raskere enn antallet i arbeid. Dette vil øke 

den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi finansierings- 

og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen.  

Økningen i antall eldre spesielt etter 2020 vil gi varig endring i aldersstrukturen og sykdomsbildet, 

preget av økt forekomst av prognoser med sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer som 

demens. 

Helse- og omsorgssektoren står foran store utfordringer. «Samhandlingsreformen» har for lengst 

medført oppgaveoverføringer fra sykehus til kommunene, og dette vil trolig bare øke på. 

Befolkningen stiller i økende grad store krav til helse- og omsorgstjenestene. 

Det har skjedd en betydelig forbedring innenfor kreftbehandling de siste 50 årene, men i samme 

periode har antall krefttilfeller økt kraftig slik at vi nesten ikke finner redusert dødelighet av 

kreftsykdommene. Effektene av bedret behandling «spises opp» av økt kreftforekomst. For en 

generasjon siden forårsaket «hjerte-karsykdommer» og «kreftsykdommer» like mange dødsfall før 

fylte 75 år, i dag er kreft som dødsårsak dobbelt så vanlig som å dø av hjertelidelser i samme 

aldersgruppe.  

Økningen i antall elder, i tillegg til økt aldersjustert forekomst av kreft, betyr det at det nok vil bli ca. 

dobling av antall krefttilfeller rundt 2030. Tilsvarende økning som for kreft må vi forvente oss for alle 

de sykdommene vi kjenner til som øker betydelig i forekomst med alder (hjerneslag, hjerteinfarkt, 

demens, type-2 diabetes, nyresvikt, KOLS, grå stær, grønn stær, tannlidelser, etc.). Dette vil utfordre 

kommunen når det gjelder tverrfaglig kompetanse og utvikling av tjenestetilbud som er tilpasset økt 

forekomst av eldre brukere med et komplekst sykdomsbilde.  

Antallet personer med demens vil dobles i den norske befolkningen fram til 2040. Dette er kanskje 

det enkeltstående utviklingstrekket som vil få størst konsekvenser når det gjelder behovet for helse- 

og omsorgstjenester framover. 
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5 Klima, sårbarhet og risiko 
 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse og klimatilpasning 
 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vurderer sannsynligheten for at uønskede 

hendinger skal oppstå, hvordan dette påvirker kommunen, samt vurderer planbehov og tiltak.  

Kommunenes viktigste oppgave er å sikre liv og helse. ROS-analysen viser et komplekst og 

sammensatt bilde, og belyser hvor sårbart samfunnet er mot utfall av kritisk infrastruktur.  

Både ROS-analysen og Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand viser at klimaet er i endring og 

de potensielle konsekvensene for samfunnet er betydelige. Norge har de siste 10-15 årene blitt 

rammet av flere alvorlige hendelser. De siste årene har det lokalt vært en rekke alvorlige hendelser 

som f.eks. ekstreme nedbørsmengder, store flommer, utfall av kritisk infrastruktur og branner. 

Ekstremvær-hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng med 

klimaframskrivninger, hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og ekstremhendelser blir 

hyppigere og mer intense.  

Klimaprofil Agder, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, viser til at det er økt sannsynlighet for mer 

intens og hyppigere, kraftig nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, 

flom- og sørpeskred, og utfordringene med stormflo ventes å øke. Det er også mulig økt 

sannsynlighet for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og kvikkleireskred. Det 

er sannsynlig at vi vil oppleve hyppigere og kraftigere ekstremvær i framtiden, også i områder av 

kommunen som tidligere ikke har vært utsatt. 

De potensielle kostnadene for liv, helse og materielle verdier er betydelige, også for nye Kristiansand. 

Kommunen har derfor et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense konsekvensene 

for kommunen og dens innbyggere og næringsliv. 

Konsekvensene er blant annet utfall av kritisk infrastruktur, hovedsakelig kraft og elektronisk 

kommunikasjon. Parallelt med den utviklingen, er det stort fokus på digitalisering. Det innebærer at 

flere samfunnskritiske funksjoner og tjenester øker avhengigheten til kritisk infrastruktur, og kravet 

om robusthet og robusthet øker tilsvarende. Dette gjelder særlig for kommunens helse- og 

omsorgstjenester og deres brukere. Den demografiske utviklingen fører til økende antall eldre 

demente som bor hjemme og som ikke kan forventes å ha god egenberedskap ved ekstremvær og 

utfall av strøm og velferdsteknologi. Det blir også flere som faller inn under sårbare grupper i 

framtiden. Utfall av kraft og e-kom vil kunne være kritisk for den voksende gruppen. 

 

5.2 Klimavennlig utbyggingsmønster 
På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal nye Kristiansands redusere klimautslippene med 40% 

innen 2030 og 80-90% innen 2050. Norge skal frem mot 2050 redusere klimagassene med 80-95 % 

for å bli det som er kalt et lavutslippssamfunn. Dette betyr at det må arbeides raskt og strategisk for 

å redusere klimagassutslippene både fra kommunens virksomheter og fra kommunen som geografisk 

område.  

Den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Kristiansand er lette kjøretøy i veitrafikken (Miljø- og 

klimamelding for Kristiansand 2018). Det er nær sammenheng mellom utvikling i arealbruk og 
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transportbehov. Hvordan boliger, arbeidsplasser, handel og ulike tjenestetilbud er plassert i forhold 

til hverandre er den sterkeste driveren for etterspørselen etter motoriserte transportformer.  

Hvis nye arbeidsplasser, boliger, handel og service plasseres i de ytre delene av en by så fører dette 

som hovedregel til vesentlige mer biltrafikk, vekst i energibruk, mer lokal luftforurensning og økte 

klimagassutslipp, sammenliknet med om slike aktiviteter etableres sentralt i byen. 

5.3 Utvikling i tettstedsareal 
Byspredning defineres som at en by vokser ved utbygging av ubebygde områder i byens randsone. 

SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene7 hvert år. Dette gir et godt grunnlag til å følge med i hvor 

mye byen spres. Per 1.januar 2017 var tettstedsarealet i nye Kristiansand 46,27 km2 hvorav 80 % i 

Kristiansand, 7 % i Songdalen og 13 % i Søgne.  

 

Areal i km2 2008 2017 

Kristiansand 39,06 36,76 

Songdalen 2,73 3,34 

Søgne 7,01 6,17 

SUM 48,80 46,27 

   

Bosatte - i tettsted 2008 2017 

Kristiansand 75 852 86 218 

Songdalen 3 644 4 809 

Søgne 8 557 9 763 

SUM 88 053 100 790 

   

Bosatte - alle 2008 2017 

Kristiansand 78 919 89 268 

Songdalen 5 728 6 568 

Søgne 10 050 11 321 

SUM 94 697 107 157 

 

At det er store forskjeller i utbyggingsmønster mellom de tre kommuner blir tydelig når en ser på 

andel av den totale befolkningen som bor i tettsted. I Kristiansand bor 97 % av totalbefolkningen 

                                                           
7 Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg 

over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. 
Tettstedsdefinisjonen: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 
personer der (ca. 60-70 boliger). Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. 
SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene hvert år. Fra og med tettstedsstatistikken 1. januar 2013 
har SSB tatt i bruk en ny metode for avgrensning av tettsteder. Den nye metoden gir en mer nøyaktig 
avgrensning, der tettstedenes yttergrenser (randsonen) i større grad vil følge grensene til veier og 
bebygde elementer, som tomtegrenser. Endringen medfører et tidsseriebrudd i statistikken. 
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innenfor tettstedsgrensen. Og denne andelen har vært stabil de siste årene. Songdalen har et mye 

mer spredt bosettingsmønster. Andelen av befolkningen som bor i tettsted er 73 %. Det har skjedd 

fortetting i Songdalen i det siste. Andelen innenfor tettstedsgrensen var 64 % i 2004. Søgne ligger 

midt mellom Kristiansand og Songdalen. Her bor 86 % av befolkningen i områder som SSB har 

definert som tettsted. Også her har det vært økning siden 2003, men mindre enn i Songdalen. 

Andelen var 83 % i 2003.  

Antall innbyggere per km2 tettsted er en indikasjon om grad av fortetting. Grafen nedenfor viser tall 

for utviklingen i nye Kristiansand og sammenligner utviklingen med Stavanger, Trondheim, Bergen og 

Drammen. Tettheten i nye Kristiansand er mye lavere enn i andre store kommuner. I nye Kristiansand 

er gjennomsnittlig antall personer per km2 tettsted ca. 2200. I Stavanger er det ca. 3150 personer per 

km2. 

 

 

 

Figur 17. Utvikling i antall bosatte pr. km2 i tettsted i nye Kristiansand og utvalgte store byer i Norge i perioden 2003 - 2017. 
Kilde: SSB (SSB har forbedret og justert metoden for avgrensing av tettsteder; Dette innebærer brudd i tidsserien slik at 
utviklingen av tettstedsarealer og antall bosatte innenfor tettstedsarealene før og etter 2013 ikke er direkte 
sammenlignbare). 

At nye Kristiansand er så mye lavere i tetthet enn de andre bykommunene forklares ikke bare på 

grunn av sammenslåing med Songdalen og Søgne, som har lavere tetthet. I perioden 2003-2012 var 

tettheten i nye Kristiansand gjennomsnitt 1800 personer. I Kristiansand før sammenslåing var 

tettheten høyere enn i nye Kristiansand, men mye lavere enn andre store byer, rundt 1950 personer 

per km2.  

I perioden 2013-2017 er gjennomsnittet for nye Kristiansand 2150 personer per km2. I Kristiansand 

før sammenslåing var gjennomsnitt 2300, fortsatt mye lavere enn de andre fem kommuner. 
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5.4 Befolkningsutvikling per delområde  
 

Prosessene som ligger bak befolkningsutviklingen er mangfoldige, endrende boligpreferanser blant 

annet på grunn av eldende befolkningssammensetning, boligutbygging osv. Dette gjør at veksten 

fordeles ujevnt i kommunen. Kartet nedenfor viser utvikling per delområde i den nye kommunen for 

perioden 2007-2018. Befolkningsveksten har vært størst i Kvadraturen/ Lund, Justvik og Indre 

Randesund.  

Veksten i antall innbyggere i Songdalen og Søgne har for det meste vært i sentrale strøk. I Songdalen 

fant mesteparten av veksten sted i delområde Nodeland. I Søgne var veksten størst i delområde 

Søgne Østre som omfatter Tangvall. Det er to delområder i Kristiansand som har gått ned i antall 

innbyggere det siste ti årene er Voiebyen (Ytre Vågsbygd) og Tinnheia.  

 

Figur 18. Befolkningsutvikling per delområde 2008-2018 i nye Kristiansand. Kilde SSB, Bearbeidet av 
Kristiansand kommune. 

Grafene under viser befolkningsutvikling per delområde per år, sammenlignet med utvikling i nye 

Kristiansand.  
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Nybygg av bolig er bare en del av forklaring når det gjelder befolkningsutvikling/ vekst.  

Kartet nedenfor viser hvor vekst i antall boliger fant sted i perioden 2008-2018. Det er de blå 

firkanter som hadde markant vekst i antall boliger. Kartet viser først og fremst hvor stabil antall 

boliger er. 

I alle grå firkanter som er 250x250 m. har veksten vært marginal, maks 5 ekstra boliger i løpet av ti år. 

Disse grå firkanter utgjør 90 % av alle firkanter med boligvekst. Vekst i antall boliger har vært særlig 

høy i sentrale strøk i Kristiansand (Kvadraturen og Lund), Dvergsnes og Justvik. 

 

Figur 19. Vekst i antall boliger i nye Kristiansand i perioden 2008-2018 per 250x250m. Kilde SSB, berabeidet av Kristiansand 

kommune. 

Kartet nedenfor viser rutenettstatistikk med vekst i antall boliger i perioden 2008-2018 

sammenlignet med tettstedsavgrensing i 2008, for å undersøke hvor boligveksten fant sted, innenfor 

eller utenfor eksisterende tettstedsareal.  

I Kristiansand skjedde 85 % av veksten i antall boliger innen tettstedsgrense for 2008. I Songdalen var 

veksten mer spredt, men 71 % av veksten fant sted innen tettstedet. Søgne er nesten på samme nivå 

som Kristiansand med 83 % vekst innenfor tettstedsgrensen.  
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Figur 20. Vekst i antall boliger i perioden 2008-2018 per 250x250m innefor tettstedsgrensen. Kilde SSB, bearbeidet av 

Kristiansand kommune. 

Kartet nedenfor viser bolig-intensiteten. De grønne områder har lav intensitet. De røde områder har 

høyest intensitet. Som forventet er intensiteten høyest i sentrale strøk i Kristiansand. Men tettheten 

er stort sett høyere i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen. Som vist ovenfor har Søgne en høyere 

tetthet enn Songdalen. Særlig Finsland i nord-vestlige delen av nye Kristiansand er tettheten lav. Men 

rundt Nodeland blir det tydelig at noen områder er tettere. Dette er delvis forklart med bygging av 

boligblokk i sentrum. 
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Figur 21. Variasjon i boligintensistet i perioden 2008-2018 per 250x250 m. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 
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6 Boligbehov 

6.1 Boligsammensetning 
Grafen nedenfor viser stor forskjell i boligsammensetningen mellom Kristiansand, Søgne og 

Songdalen, hvor de siste to ligner veldig på hverandre. Andelen eneboliger i Søgne og Songdalen er 

nesten 70 %, mens den er 35 % i Kristiansand. Andel boligblokker i Kristiansand er 28 %, mens den er 

rund 10 % i Søgne og Songdalen. De siste årene har antall boliger i boligblokk økt enormt i disse to 

kommunene. I 2008 fantes det omtrent 80 i hver kommune. Nå er det omtrent 400 i Søgne og 300 i 

Songdalen. 

 

 

Figur 22. Boligsammensetningen i Kristiansand, Songdalen og Søgne. Kilde SSB.  

6.2 Boligarealreserver  
Befolkningen i de tre kommunene utgjør pr. 1.1.2018 109 438 innbyggere. Estimert befolkning i 2040 

er 132 045 innbyggere8. For øvrig er forventet antall innbyggere for året 2040 nedjustert siden 2016. 
Da var forventet antall innbyggere i nye Kristiansand 137 235. Befolkningsveksten er nå antatt å være 
cirka 22 600. Hvis gjennomsnitt antall innbyggere antas å være 2 personer per bolig er estimert 
samlet boligbehov fram til 2040 er på om lag 11 300 boliger. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Prognoseår 2018 og MMMM alternativ 
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6.2.1 Estimert boligbehov nye Kristiansand 

 

Figur 23.  Estimert boligbehov pr. kommune ut fra 2 personer pr. bolig. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand 
kommune. 

6.2.2 Samlet boligarealreserve 
Samlet for de tre kommunene er boligreserven på om lag 20000 boliger pr. i dag. Dette er kun den 
totale boligarealreserven, og tar ikke hensyn til den geografiske fordelingen innad i nye Kristiansand. 
 

 
Figur 24. Samlet boligreserve i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 
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Søgne 
I Søgne er det flere større boligutbyggingsområder som ikke er igangsatt. Disse varierer i størrelse, 
men for de større utbyggingsområdene er det totalt en boligreserve på om lag 1900 boenheter. Disse 
fordeler seg slik:  
 

 Øygardsheia 140  

 Kilenesheia 35  

 Vedderheia 70  

 Kjellandsheia 1300  

 Årosskogen 40  

 Tangvall 300  

 

 

Figur 25. Boligreserve i Søgne. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

 
Songdalen 
I Songdalen er det flere områder som er under regulering, mens andre er igangsatt. Den gjenstående 
boligarealreserven per i dag er på om lag 1300 boenheter. Disse fordeler seg slik: 
 

 Vestmoen 70  

 Midtheia 70  

 Nodelandsheia øst 457  

 Kilen øst 25  

 Mebakken 60  

 Nodeland Syd-2 150  

 Brennåsen terrasse 160  

 Storeneset 150 (ikke vedtatt)  
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 Dyrskuplassen 150 (ikke vedtatt)  

 Neset 50 (ikke vedtatt)  
 
Det ser ut til at Songdalen bygger relativt konsentrert rundt Nodeland sentrum. I tillegg som er det to 
boligprosjekter rundt lokalsentrene Kilen, Kilen øst med 25 boliger og Neset med 50 boliger. 
 
 

 

Figur 26. Boligreserve i Songdalen. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

 

Kristiansand 

Oversikt over Kristiansand kommunens utbyggingsområder til boligformål fremgår av forslag til 

boligprogram 2019-2022.  Der fremgår det at kommunen har god tilgang på områder som kan 

tilrettelegges for utbygging. Utfordringen for kommunen er at det er mange utbygginger som er 

ønsket realisert ganske raskt, samtidig som flere av områdene er avhengig av kommunalt 

tilrettelegging av teknisk og sosial infrastruktur. 
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Figur 27. Boligutbyggingsområdenes geografiske plassering, vist med antall boenheter innen områdene. Kilde 

SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune 

Figuren viser at det er god boligarealreserve innenfor alle bydeler og spesielt øst i 
kommunen. Summen av hele boligprogrammet er 16 800 boliger. 
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7 Næringsarealer 
Fra Strategisk Næringsplan Kristiansandsregionen (2014): Gjennom arbeidet med Regionalplan for 

Kristiansandsregionen 2010-2050 er ledige næringsarealer i Kristiansand analysert. Med dagens 

forbruk av næringsarealer har vi en arealreserve som vil vare i størrelsesorden 40 år. 

 

Hvor mye til annet enn bolig bygges det faktisk? SSB publiserer statistikk om «Bruksareal til annet 

enn bolig, etter bygningstype». Grafen nedenfor viser utvikling i tid fra 2000 for Kristiansand, 

Songdalen og Søgne. I hele perioden skjedde mest utbygging i Kristiansand: 81%. Utbyggingstakten 

har gått veldig opp og ned. De siste fem årene er det igangsatt gjennomsnitt 50 dekar. Mye av det 

som er bygd i Kristiansand er bygd innen eksisterende bebyggelse: enten i Sørlandsparken 

(Sørlandssenteret) eller Kvadraturen og randsonen (Rådhuskvartal, Kvartal 32, Kjøita). 

 

 

Figur 28. Bruksareal til annet enn bolig. Kilde SSB. 

 


