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1. Framskrivning av folketallsutviklingen til år 

2050  

Vi presenterer her to ulike befolkningsprognoser – fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 

Telemarksforsking (Kilde: Telemarksforsking).  

 

SSB har publiserte nye, oppdaterte befolkningsframskrivinger i 2022. Det er tidligere laget 

tilsvarende i 2018 og i 2020. Kommunevise tall er nå tilgjengelig fram til 2050. Tallene for 

dagens Kristiansand kommune er vist i figur V3.1. Kommunen anslås her å vokse med ca 20% 

fra 2022 til 2050 i middelalternativet. SSB gir ikke tall for de tidligere kommunen i dette 

materialet. Til slutt i dette kapitlet sammenligner vi med 2018-prognosen fra SSB. 

 

Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om 

fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. SSB opererer med 3 hovedalternativer: 

Lav nasjonal vekst (LLML), middels nasjonal vekst (MMMM) og høy nasjonal vekst (HHMH). 

SSBs hovedalternativ MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, 

levealder, innenlandske flyttinger og innvandring anses normalt som det mest realistiske 

alternativet.  

 

 
 

Figur V3.1:  Befolkningsframskrivinger 2022-2050 fra SSB. Historisk utvikling 2000-2022. 

Kristiansand kommune. Kilde: SSB 

 

Befolkningsprognosene fra Telemarksforsking (2022) er et nyttig supplement til SSBs 

framskrivinger, og gir alternative perspektiver på den framtidige utviklingen. Framskrivingene 
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er basert på ulike verdier av attraktivitet for bosetting og næringsliv. Hensikten er å få fram 

mulighetsrommet for befolkningsvekst, altså hvor mye folketallsveksten kan påvirkes lokalt. 

Attraktivitetsverdiene er hentet fra analyser av attraktivitet for de ti siste årene. Alle 

scenariene tar utgangspunkt i at SSBs framskriving for nasjonal befolkningsvekst skal bli som 

i middelalternativet, men tar hensyn til ulike verdier av attraktiviteten for kommunen. 

Vi har ulike scenarier for utviklingen av folketallet i kommunen, alt etter hvor høy attraktivitet 

kommunen har i framtiden. Et scenario er at en lykkes med å skape høy og positiv 

attraktivitet for både bosetting og næringsliv (H). Vi har også et scenario der den framtidige 

attraktiviteten er lav (L). Forskjellen mellom scenariet med høy og lav attraktivitet vil vise 

hvilket mulighetsrom det er for framtidig befolkningsutvikling. Et naturlig scenario er at 

attraktiviteten er akkurat som middels (M). Det vil gi en vekst i tråd med det som er forventet 

ut fra de strukturelle forholdene. Det betyr at både flyttetallene og arbeidsplassveksten i 

næringslivet er lik forventet verdi. Et siste scenario er at attraktiviteten for kommunen blir 

den samme i framtiden som gjennomsnittet for de siste ti årene. 

 

Disse resultatene er vist i figur V3.2. Her er data for tidligere Kristiansand og dagens 

kommune koblet sammen til en tallserie. Kristiansand har hatt relativt høy samlet attraktivitet 

de siste 10 årene. Hvis attraktiviteten for kommunen blir den samme i framtiden som 

gjennomsnittet for de siste ti årene er det anslått et folketall på 144.100 i 2050. 

 

 
 

Figur V3.2:  Befolkningsframskrivinger 2020-2050 fra Telemarksforskning. Historisk utvikling 2000-

2022. Kristiansand kommune. Kilde: SSB/TF 
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I figur V3.3 er vist utvikling for ulike deler av Kristiansand kommune fra 2022 til 2050, dvs. 

utvikling på grunnkrets/delområdenivå som tilsvarer de gamle kommunene før 

sammenslåing. Det er tatt utgangspunkt i scenariet for historisk utvikling. Fra 2022 til 2050 er 

det anslått en vekst for nye Kristiansand på 27 prosent. For de gamle kommunene 

Kristiansand, Søgne og Songdalen er det anslått en utvikling på hhv. 29 prosent, 20 prosent 

og 13 prosent. 

 

 

 
 

Figur V3.3:  Befolkningsprognoser fra Telemarksforsking 2022-2050. Indeksert utvikling 2022=100. 

Delområder Kristiansand kommune. «Nye Kristiansand» er her brukt som betegnelse 

på dagens kommune. Kilde: SSB/TF*Kilde: SSB/TF 

 

 

I tabell V3.1 er tallene vist med fordeling på aldersgrupper. Hvis vi ser på utvikling i ulike 

aldersgrupper fra 2022 til 2050, er det anslått en høyere vekst i aldersgruppene under 66 år i 

Kristiansand-delen enn i Søgne og Songdalen. I de eldste aldersgruppene er det anslått 

høyest vekst i aldersgruppen 67-79 år i Søgne, mens det i aldersgruppen 80 år og eldre er 

anslått høyest vekst i Songdalen. 
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Tabell V3.1:  Befolkningsprognoser fra Telemarksforsking 2022-2050. Delområder Kristiansand 

kommune. Kilde: SSB/TF 

 

 
 

Hvis vi sammenligner tallene i figur V3.3 med SSB sin prognose for de tre gamle kommunene 

fra 2018, er det nokså store avvik, og særlig for Songdalen. 2018-tallene fra SSB viser at 

Songdalen vokser med 31% fra 2018 – 2040, mens Søgne og Kristiansand begge vokser med 

20% i samme periode. De nye tallene fra Telemarksforskning viser motsatt bilde, at 

Songdalen har en klart svakere vekst enn de to andre. Det kan her bemerkes at SSB sin 

befolkningsframskriving fra 2018 har vært nokså bredt kritisert, bl.a. for å være for 

optimistisk for en del mindre kommuner.  

 

 


