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Attraktivitet:

Attraktiv for bosetting
Attraktiv for næringsliv

Sentralisering
Strukturendringer 
i næringslivet

Konjunkturer Innvandring

Drammen

Strukturelle drivkrefter 
påvirker utviklingen i 
Drammen, men kan ikke 
påvirkes.

Attraktivitet 
for bosetting

Attraktivitet 
for næringsliv

Attraktivitet handler om bidraget til veksten fra lokale krefter

Indre drivkrefter:

Ytre drivkrefter:



Arbeidsplasser og 
næringsattraktivitet

https://regionalanalyse.no/



Arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser i 
Drammen.

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat 

sektor i Drammen.



Relativ utvikling:

Arbeidsplasser

Indeksert utvikling:

Vekst i offentlige 
arbeidsplasser: 38 %

Vekst  i næringslivet: 12 %



Lokaliseringskvotienter i 2019 for ulike 

bransjer i Drammen sammenliknet med 

2000.

Arbeidsplasser - struktur

Veldig jevn 
næringsstruktur i 
Drammen.

Mangler olje og fisk, men 
har alt annet. 

Ingen dominerende 
bransjer. Ingen store 
bedrifter.



Forventet arbeidsplassvekst og nærings-

attraktivitet. Den faktiske veksten er summen av 
søylene.

Beregnet bransjeeffekt, befolkningseffekt og 

nasjonal vekst. Den forventede veksten er 
summen av søylene.

Næringsattraktivitet

Negativ næringsattraktivitet i 
Drammen siste ti år



Prosentvis vekst i antall lønnstakere siden 

samme kvartal året før.

Arbeidsplasser

Koronafallet:

Sterk fall i årsveksten i 
antall arbeidsplasser i 
landet.

Svakere utvikling i 
Drammen siste år, men 
ikke pga korona.



Drivkrefter for arbeidsplassvekst i 

næringslivet og næringsattraktiviteten til 

Drammen.

Næringsattraktivitet

Svak næringsattraktivitet i 
Drammen mellom 2006 og 
2011. 

Og i 2019.



Årlig vekst i antall arbeidsplasser i prosent  i Drammen i 
perioden 2009-2019, dekomponert i ulike drivkrefter.

Drivkrefter for 
arbeidsplassvekst

Prosentvis vekst per år.

2019



Befolkningsutvikling og 
bostedsattraktivitet

https://regionalanalyse.no/



Utvikling i folketallet i Drammen, målt hvert 

kvartal.

Befolkning

Avtakende 
befolkningsvekst.



Befolkning

Befolkningsendringer splittet opp 
i nettoinnvandring, innenlands 
flytting og fødselsbalanse. 

Befolkningsendringer, relativt 
til landet



Befolkningsvekst 2010-2019 fordelt på 

fødselsoverskudd og nettoinnflytting 
(inkludert innvandring).

Lavest befolkningsvekst av 
sammenlikningsbyene

Nettoflyttingen brutt ned på innenlands 
flytting og nettoinnvandring.

Lavest innenlands innflytting 
av sammenlikningsbyene



Forventet nettoflytting ut fra sentralitet, 

nasjonal nettoinnvandring og 

arbeidsplassvekst i områder det pendles til 
(nabovekst) i perioden 2010-2019

Befolkningsvekst 2010-2019 dekomponert i 

fødselsbalanse, forventet nettoflytting, 

arbeidsplassveksten effekt på nettoflyttingen og 

bostedsattraktiviteten. Rangert etter 
bostedsattraktiviteten.

Bostedsattraktivitet



Nettoflyttingen til Drammen dekomponert i 

ulike drivkrefter.

Bostedsattraktivitet

Positiv 
bostedsattraktivitet 
fram til 2011.

Negativt etter 2011.



Antall fullførte boliger per 1000 innbyggere 

i Drammen og sammenlikningssteder.

Boligbygging

Drammen har hatt lavest 
boligbyggingstakt av 
sammenlikningsbyene.

Det er sannsynligvis 
årsaken til den lave 
bostedsattraktiviteten.



Årlige endringer i folketall siste ti år dekomponert i ulike 
drivkrefter.

Drivkrefter for 
befolkningsvekst

Prosentvis vekst per år.



Drivkrefter for 
befolkningsvekst

Antall personer per 
år:

Tapt 2 310 
innbyggere de siste 
ti årene pga lav 
bostedsattraktivitet.



• Næringsutvikling: Vekst litt under pari siste ti år. 
Svakt i 2019 og så langt i 2020.

• Høy vekst i antall arbeidsplasser i det offentlige 
har nesten kompensert for svak næringsutvikling

• Befolkningsutvikling: Mye lavere flyttetall enn 
forventet.

• Boligbygging: Mye lavere boligbyggingstakt enn 
forventet.

Oppsummering utviklingen i Drammen



Framtidsutsikter og scenarier
https://regionalanalyse.no/



Fruktbarheten 
synker

Innvandringen 
blir lav

Befolkningen blir gamlere

Framtidsutsikter



Hvor attraktiv vil Drammen 
være i framtiden: fire ulike 
scenarier.

Fruktbarhet og dødelighet i 
Drammen i framtiden: som 
tidligere

Framtidsutsikter



Antall innbyggere i ulike scenarier samt 

SSBs framskriving.

Framtidsutsikter

Med samme attraktivitet, det 
vil si svært lav 
bostedsattraktivitet, blir det 
likevel en vekst fra 101 000 til 
109 000 innbyggere i 2040.

Med høy attraktivitet er 
potensialet en vekst til 129 
000 innbyggere. 



67 og eldre

0-39 år

Framtidsutsikter

Det blir garantert en sterk 
økning i antall eldre, i likhet 
med andre områder i landet. 

Antall unge vil gå ned dersom 
ikke bostedsattraktiviteten blir 
bedre.



Framtidsutsikter

Antall arbeidsplasser i 
næringslivet:

Her er det stor usikkerhet: 

Med fortsatt negativ 
næringsattraktivitet kan det bli 
sterk nedgang. Potensial til 
vekst med høy 
næringsattraktivitet.



• Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
• Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
• Sentrumsutvikling
• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å 

være et interessant besøks- og bosted
• Næringsvennlig kommune for industribedriftene
• Tillit og dialog med gård- og grunneiere, næringsliv 

og frivillig sektor
• Forankra felles ambisjoner med næringsliv og 

frivillig sektor. 

Stikkord for å skape attraktivitet de neste årene:

+ noen x-faktorer som ikke andre kommuner har



Politikere Ansatte

Næringslivet

Fylkeskommunen

Nabokommuner

Stedsidentitet

Kommunen

Tillitskart 

Besøkende

Optimisme

Frivillig 
sektor



Politikere Ansatte

Næringslivet

Stedsidentitet

Kommunen
Tillit

+ 
felles

ambisjoner

Optimisme

Frivillig 
sektor



Takk for meg

Knut Vareide

Telemarksforsking


