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Osloregionen 

 Stiftet desember 2004 

 

 Allianse mellom kommuner og 

fylkeskommuner som selv definerer seg 

som en del av Osloregionen.  

 

 Omfatter 78 kommuner (inkl. Oslo), 5 

fylkeskommuner- totalt 2,3 millioner 

innbyggere.  

 

 Formål: Styrke Osloregionen som en 

konkurransedyktig og bærekraftig region 

i Europa. 
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Hva er det som forbinder oss? 

 Integrert (felles) arbeidsmarked 

 Integrert (felles) boligmarked 

 Felles transportutfordringer 

 Felles vekstutfordringer 

 Internasjonalt er vi ”Osloregionen” 
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Befolkningsutvikling i 

Osloregionen 

 FN: Osloregionen er en av 

hovedstadsregionene i 

Europa med sterkest 

prosentvis befolkningsvekst 

 2016: Ca. 2,3 millioner 

innbyggere. Dvs. ca. 43 

prosent av Norges 

befolkning 

 2040: Ca. 2,8 millioner 

innbyggere 

 Gjennomsnittlig årlig vekst 

ca. 1 %.  
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Grunnidé: Flerkjernet region 

• Vekst gir muligheter  

• Sterke sentra for verdiskaping i hele 

regionen  

• Regionalt mangfold basert på lokale 

fortrinn  

• Samfunnsnytte av 

samferdselsinvesteringer 

• Konsentrert vekst øker attraktiviteten 

også for de mindre stedene  

• Underbygger klimamål og overordnet 

grønnstruktur  
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Flerkjernet utvikling på Østlandet 
defineres som svar på flere utfordringer  
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2008: Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen: Overordnede mål  

   

 

 

 

• Osloregionen skal være en 

konkurransedyktig og bærekraftig region 

• Utbyggingsmønsteret skal være areal-

effektivt basert på prinsipper om en 

flerkjernet utvikling og bevaring av 

overordnet grøntstruktur 

• Transportsystemet skal på en rasjonell måte 

knytte den flerkjernede regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. 

Transportsystemet skal være effektivt, 

miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og 

med lavest mulig behov for biltransport. 
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REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG 
TRANSPORTSTRATEGI  

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

  1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 

Fase 0 PROSJEKTORGANISERING                     

             Anskaffelse, ekstern konsulent                      

             Etablere prosjektorganisasjon                 

Fase 1 FAKTA/ANALYSE  

                Utarbeide fakta/analysedokument  

             Sammenstilling reg. planer (etter 2008)                   

Fase 2 STRATEGI  

              Forberedelse av strategidrøfting                     

             Gjennomføring av strategidrøfting                  

             Utarbeide forslag til strategidokument                  

Fase 3 HØRING                      

             Politisk behandling, høringsutkast             X         

             Høring (august – november)                 

             Bearbeiding etter høring                    

Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE                     
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Faktagrunnlag for revisjon av Osloregionens 
areal- og transportstrategi (2014)  

• Befolkning 

• Bolig 

• Næring 

• Areal 

• Transport 

• Pendling 
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Faktarapport, TØI 1378/2014 

Areal- og transportutviklingen i 
Osloregionen de siste 10 år  
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• Størst vekst i befolkning og arbeidsplasser i og 

rundt Oslo. 

• Flere av byene utenfor Oslo har styrket sin 

posisjon på bekostning av landkommunene rundt. 

• Boliger lokaliseres mer sentralt enn tidligere, 

mens arbeidsplasser fortsatt lokaliseres relativt 

spredt.  

• Omfattende utbygging av motorveisystemer og 

jernbane.  

• Motoriserte reiser skjer i hovedsak med privatbil, 

med unntak for reiser til Oslo sentrum som i stor 

grad skjer kollektivt.  
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Mål 
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• Konkurransedyktig og 

bærekraftig region i 

Europa. 

  

• Flerkjernet utvikling 

 

• Effektivt og miljøvennlig 

transportsystem 

 

• Nullvekstmål i byområder  
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Strategier 
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• En flerkjernet region 

• By- og tettstedsutvikling 

• Naturgrunnlag og  

blå-grønn struktur 

• Godslogistikk 

• Transport  
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Vi må kombinere et forbedret 

transportsystem med 

byutvikling i byene/ 

byklyngene utenfor Oslo.  
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By- og tettstedsutvikling 

• Kompakt og komplett 

• Kort vei til alt 

• Riktig lokalisering, inkl. 

offentlige virksomheter 
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Kilde: Erling Dokk Holm 
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Kilde: Erling Dokk Holm 
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Kilde: Erling Dokk Holm 
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ABC-prinsippet for næringslokalisering 
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12.500 arbeidsplasser 

<10 % bruker privatbil 

110.000 sparte kilometer pr dag 

Infrastrukturpolitikk og bypolitikk koblet sammen 



Bolig, næring og hotell PÅ stasjonen 



Mulig fylkeshus på Drammen stasjon? 
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«Arealplanlegging er all transports mor», 

vegdirektør Terje Moe Gustavsen  
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Attraktiv by 2015  
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Hvor vi lokaliserer kommunale 
virksomheter er også viktig 
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Naturgrunnlag og blå-grønn struktur 
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Godslogistikk 
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Interessepolitisk arbeid 

• Nasjonal transportplan 

• Andre nasjonale 

prosesser/dokumenter, 

f.eks. ny St.meld. om 

bærekraftige byer og 

sterke distrikter  
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Viktig for Osloregionen 
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 Tiltrekke talenter 

 Tiltrekke investeringer  

 Styrke muligheter ved internasjonalt arbeid 

 Tiltrekke turister og besøkende 

 Regional stolthet og identitet 
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Osloregionen er mindre kjent enn den 

fortjener 

• IESE Business School: Oslo is 

one of a group of cities – 

including Seoul, Chicago and 

Osaka – whose international 

reputation is not as strong as its 

local assets. 

 

• Internasjonale rangeringer: Oslo 

er med i halvparten så mange 

rangeringer som København og 

Stockholm – vi er ikke så synlige. 
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Brand management strategy for 
the Oslo Region 
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Hva er en steds-merkevare? 

 Handler om både realiteter 

– hvordan regionen faktisk 

er -  og hvordan den 

oppfattes.  

 ‘Merkevaren’ er ikke et 

enkelt slagord eller en logo 

– men stedet i seg selv.  
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Place brand scope 



Områder vi må jobbe med for å styrke 

Osloregionens internasjonale posisjon: 



Merkevaren Oslo: 

Oslo = Osloregionen 



Banebrytende 
 

Berikende 
 

Ekte 





Oslo Brand Alliance 
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oslobrandbox.no 

https://invis.io/867SXORX7
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Hva får den enkelte 

kommune/fylkeskommune igjen? 

1. Bidra til å styrke konkurransevilkårene for næringsliv og reiseliv i regionen 

som helhet. Ringvirkningene vil være bra for alle. 

2. Få tilgang til verktøy inklusiv bildebank, filmer, informasjonsmateriell, 

samt kompetanse og veiledning i forbindelse med internasjonalt 

orienterte prosjekter og tiltak i den enkelte kommune eller fylkeskommune 

3. Få mulighet og hjelp til å fremme egne prosjekter (f.eks. i samarbeid med 

kulturliv, reiseliv eller næringsliv) som adopteres som felles 

profileringsprosjekter for Osloregionen, og som dermed får økt 

internasjonal oppmerksomhet.  
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Viktige datoer 

• 16. februar: BEST-konferansen. Tema Bypolitikk og 

byutvikling. 

• 28. mars: Konferansen Grønt byggskifte. Innovasjon 

gjennom offentlige anskaffelser i bygg og plan prosesser.  
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Følg oss: 

www.osloregionen.no 

facebook.com/osloregionen 

#osloregionen 
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