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Innledning 
 
Utgangspunktet for dette prosjektet har vært at Fjell kommune ønsket å gjennomføre en 
undersøkelse om flytting og flyttemotiv i forbindelse med utarbeiding av en 
bustadmelding som skal legges frem. Respons tok på seg oppgaven med å gjennomføre 
en innbyggerundersøkelse som dekker innflytting til kommunen og flytting innad i 
kommunen, i tillegg til en del spørsmål om tilfredshet med ulike forhold i Fjell. Denne 
undersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. mai – 6. juni 2011, og består av 700 
intervju. I tillegg ble det i perioden 15. – 20. august gjennomført en egen undersøkelse 
mot folk som har flyttet fra Fjell kommune de siste tre år. Vi fikk tillatelse av 
Skattedirektoratet til å trekke et utvalg fra folkeregisteret, og det ble intervjuet 200 
personer som har flyttet fra Fjell siste tre år. I tillegg til fokus på årsaker til at en flyttet 
fra kommunen, valgte vi å stille en del av de samme spørsmålene som i 
innbyggerundersøkelsen for å avdekke eventuelle forskjeller mellom de som har flyttet ut 
og de som bor i Fjell i dag i forhold til trivsel og tilfredshet med ulike forhold. Vi har også 
sett på sannsynlighet for tilbakeflytting.  
 
Denne rapporten er lagt opp på følgende måte. Vi vil først gi en oversikt over utvalget i 
forhold til hvor og hvordan de bor i dag, samt bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, 
husstandssammensetning, inntekt og utdanning. Vi ser videre på hvor tilfreds man er 
med å bo i kommunen, og hvor tilfreds man er med ulike forhold i Fjell. Herunder 
kommer vi også inn på tilhørighet til kommunen og ulike geografiske områder. Deretter 
går vi inn på flytting i form av eventuell flyttehistorikk både til og fra Fjell kommune, 
samt flytting innad i kommunen, før vi ser nærmere på motiver for flytting. 
Avslutningsvis ser vi nærmere på sannsynlighet for flytting ut av kommunen, samt 
sannsynlighet for tilbakeflytting og hvilke boligtyper man ser på som best egnet i ulike 
livsfaser. 
 
I rapporten fokuseres det på hovedresultater og relevante kryss for hovedfunnene. Det 
er imidlertid utarbeidet et tabellvedlegg til denne rapporten, der alle spørsmålene er 
krysset mot bakgrunnsvariablene. Vi henviser til denne hvis man ønsker å se nærmere 
på sammenhenger som ikke er kommentert i denne rapporten. 
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Sammendrag 
 
Dette prosjektet har bestått av to undersøkelser: en innbyggerundersøkelse og en 
utflytterundersøkelse. Det har vært en målsetting å belyse flytting inn og ut av 
kommunen, samt flytting internt i kommunen. I tillegg har vi målt tilfredshet med Fjell 
kommune og tilhørighet. Resultatene i undersøkelsen kan sammenfattes i følgende 
hovedpunkter: 
 

• I undersøkelsen er Fjell delt inn i fire geografiske hovedområder. Etter dette finner 
vi at 54 % av de spurte bor på Litlesotra/Bjorøy, 21 % i Nordre Fjell, 14 % i 
Søre/Ytre Fjell og 7 % i Indre Fjell. 
 

• 77 % av innbyggerne i Fjell er i arbeid. 50 % er ansatt i privat sektor, mens 27 % 
i offentlig sektor. 33 % har sin arbeidsplass i Fjell kommune, mens 35 % jobber i 
Bergen. 10 % har sin arbeidsplass i en annen kommune. Dette medfører at 36 % 
av Fjells voksne befolkning pendler daglig ut av kommunen for å komme seg på 
arbeid. 32 % pendler daglig til Bergen. Den største gruppen pendlere ut av 
kommunen er bosatt på Litlesotra/Bjorøy. 

 
• 8 av 10 i Fjell bor i dag i enebolig, mens ytterligere 1 av 10 bor i 

rekkehus/tomannsbolig. Bare 6 % bor i leilighet. 15 % bor i et nyetablert 
byggefelt, mens 52 % bor i et eldre byggefelt. 32 % bor mer frittliggende. 

 
• De fleste av innbyggerne er tilfreds med stedet de bor på. Hele 66 % er svært 

tilfreds og ytterligere 31 % er ganske tilfreds. Også de som har flyttet fra Fjell 
siste tre år uttrykker stor grad av tilfredshet med stedet de bodde på før de 
flyttet, noe som tyder på at dette i liten grad spiller inn for at en velger å flytte. 

 
• De forhold man er mest tilfreds med i Fjell kommune er i første rekke egen bolig, 

naboskapet der en bor, butikker og shopping, trygghet i forhold til kriminalitet, 
samt oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. For alle disse ligger den 
samlede tilfredsheten på over 80 %. Størst misnøye er det med utelivstilbudet, 
kollektivtilbudet, og sosiale møteplasser både i nærmiljøet og i kommunen 
generelt. For alle disse svarer over 40 % at de er mindre eller ikke tilfreds. De 
som har flyttet ut trekker fram de samme styrkene og svakhetene som de 
nåværende innbyggerne. 

 
• De som har flyttet ut av kommunen de siste tre år kjennetegnes ved at det i 

hovedsak er unge folk som flytter ut. Halvparten av de som har flyttet siste tre år 
er under 30 år. Årsaken til å flytte er i hovedsak knyttet til utdanning, og (om 
enn i noe mindre grad) jobb. 1 av 10 oppgir at hovedårsaken var at en hadde 
vansker med å skaffe passende tomt eller ny bolig i Fjell. 

 
• 60 % av de nåværende innbyggerne i Fjell, er opprinnelig innflyttere til 

kommunen, ytterligere 17 % er født i Fjell, men har i perioder bodd andre steder. 
Bare 23 % har altså bodd i Fjell hele livet.  

 
• Flyttestrømmene både inn og ut av kommunen går i all hovedsak til og fra Bergen 

kommune. 55 % av de som har flyttet ut av Fjell kommune siste tre år har flyttet 
til Bergen. På samme måte svarer 68 % av de som har flyttet til Fjell kommune 
at de flyttet fra Bergen kommune. Det betyr at 53 % av innbyggerne i Fjell har 
flyttet til Fjell fra Bergen. 27 % av innbyggerne i Fjell er i tillegg vokst opp i 
Bergen. 
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• Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2006, har tilhørigheten til Fjell 
kommune og Sotra gått noe ned, mens tilhørigheten til Bergen har gått noe opp. 
Likevel er tilhørigheten til Fjell og Sotra klart sterkere enn til Bergen. Sterkest 
tilhørighet er det likevel til det lokale stedet der en bor.   

 
• De viktigste grunnene for å flytte til Fjell har i første rekke vært muligheten for 

kjøp av bolig/boligtomt, samt oppvekstsvilkårene for barn og unge. I tillegg 
oppgir en del det at de hadde familie og venner i Fjell. Dette gjelder i første 
rekke de som er tilbakeflyttere etter å ha bodd en periode borte.  

 
• 21 % av innbyggerne i Fjell har i løpet av de siste årene flyttet internt i Fjell. Sett 

i forhold til hvor de flyttet fra, ser vi at i Indre Fjell og Søre/Ytre Fjell er det flere 
som har flyttet fra enn til av de interne flytterne. I Nordre Fjell og 
Litlesotra/Bjorøy er det flere som har flyttet til enn fra.  

 
• Den klart viktigste grunnen til at man har flyttet innad i Fjell kommune, er at en 

trengte en annen bolig. Drøyt halvparten av de som har flyttet internt siste 10 år 
oppgir dette som en av de viktigste grunnene. 

 
• 21 % av innbyggerne i Fjell har ønske om å flytte fra der en bor nå til en annen 

bolig eller et annet sted i Fjell. 43 % av disse oppgir behovet for en annen bolig 
som årsak til at man ønsker å flytte. 65 % av de som ønsker å flytte bor i dag i 
enebolig. Halvparten av disse ønsker å flytte til en leilighet. Dette indikerer at der 
er et økende behov for leiligheter i Fjell. Mens 12 % av de som ønsker å flytte i 
dag bor i leiligheter, ønsker 38 % å flytte til en leilighet. 
 

• Halvparten av de som ønsker å flytte, ønsker å bo på Litlesotra/Bjorøy, mens 
19 % ønsker å bo i Nordre Fjell. 8 % oppgir at de vil bo i Indre Fjell og like 
mange ønsker å bo i Søre/Ytre Fjell. 
 

• Siden en betydelig del av utflytterne er unge mennesker som flytter ut i 
forbindelse med utdanning, vil der være et visst tilbakeflyttingspotensial. 12 % 
av de som har flyttet ut av Fjell siste tre år, sier at det er svært sannsynlig at de 
flytter tilbake. Ytterligere 22 % svarer at det er ganske sannsynlig. Et avgjørende 
forhold for å flytte tilbake er for omtrent halvparten av disse at de finner seg en 
bolig eller boligtomt. 17 % av dem oppgir at de må få seg en jobb i Fjell, mens 
18 % peker på at det må bli bedre kollektivtilbud eller kommunikasjoner spesielt 
mellom Fjell og Bergen.   

 
• Blant dagens innbyggere oppgir 12 % at det er mindre eller ikke sannsynlig at de 

bor i Fjell om 10 år. Dette er en litt lavere andel enn da vi stilte det samme 
spørsmålet i 2006. det er imidlertid verdt å merke seg at andelen som svarer at 
det er svært sannsynlig at de bor i Fjell om 10 år, går tilbake fra 67 % til 59 %. 
De viktigste årsakene til at man ser det som mindre sannsynlig at en bor i Fjell 
om 10 år, er at man vil bo mer sentralt/urbant, og at der er bedre 
jobbmuligheter andre steder. 62 % av de som ser det som lite sannsynlig å bli 
værende, oppgir Bergen som den kommunen det er mest aktuelt å flytte til. 
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Kjennetegn ved innbyggerne/utflytterne 
 
Undersøkelsen inneholdt flere spørsmål som på ulike måter beskriver de som har svart 
på undersøkelsene. Disse er viktige både i seg selv for å beskrive utvalget og situasjonen 
i kommunen i dag, men også som bakgrunnsvariabler for flytting og flyttemotiv. 
 

Demografiske bakgrunnsvariabler 
 
Nedenfor gis en oversikt over hvordan utvalgene fordeler seg på det vi kan kalle 
standard bakgrunnsvariabler. Vi har her tatt inn svarfordelingene både fra 
innbyggerundersøkelsen og utflytterundersøkelsen. Svarene baserer seg på 700 
nåværende innbyggere i Fjell og 200 utflyttere fra Fjell de siste fem årene. 
 

 
 
Figuren over viser at det er en langt større andel unge under 30 år blant utflytterne enn 
blant de som bor i Fjell per i dag. Dette gir seg naturlig utslag i at det er vesentlig lavere 
andeler i de øvrige aldersgruppene blant utflytterne enn blant innbyggerne. Derimot er 
det omtrent ingen forskjeller mellom de to gruppene, når vi ser på kjønnsfordelingen. 
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I innbyggerundersøkelsen spurte vi hvor i Fjell kommunen man bor. På bakgrunn av 
disse spørsmålene har vi laget en grovinndeling som er nærmere redegjort for i kapittelet 
om bosted og boligsituasjon. Nedenfor har vi brutt ned spørsmålet om alder og kjønn på 
denne firedelte bostedsvariabelen. 
 

 
 
Vi ser at det er en viss variasjon i aldersfordelingen i de ulike områdene. I Nordre Fjell er 
det en relativt høy andel i gruppen 30-44 år med 41 %. Også i Indre Fjell utgjør denne 
aldersgruppen en klart høyere andel enn de andre aldersgruppene, med 36 %. I 
Søre/Ytre Fjell er aldersfordelingen noe forskjøvet i retning av at det er flere i 
aldersgruppen 45-59 år (37 %), mens det for Litlesotra/Bjorøy er en likere fordeling av 
aldersgruppene.   
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Forholdet mellom kvinner og menn i de ulike områdene er temmelig jevnt fordelt. Ingen 
av forskjellene mellom kjønnene i de ulike områdene er store nok til å være statistisk 
signifikante. 
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Vi spurte både innbyggerne og utflytterne hvor mange års utdanning de har utover 
grunnskolen. 
 

 
 
Det er som vi ser en tendens til at utdanningsnivået er høyere blant utflytterne enn blant 
de som bor i Fjell i dag. Dette sammen med overvekten av unge blant utflytterne 
indikerer at dette skyldes at en del flytter ut fra Fjell for å ta høyere utdanning.Dette blir 
som vi skal se til en viss grad bekreftet i spørsmålene om flyttemotiv senere i rapporten 
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Bryter vi innbyggernes utdanningsnivå ned på bosted, får vi følgende fordeling. 
 

 
 
Det er som vi ser litt høyere utdanningsnivå i Indre Fjell og Litlesotra/Bjorøy enn ei de to 
andre områdene. I Indre Fjell har 30 % av de spurte mer enn 6 års utdanning utover 
grunnskolen, mens på Litlesotra/Bjorøy har 22 % mer enn 6 år. Derimot svarer 38 % ipå 
Litlesotra/Bjorøy at de har mellom 4-6 års utdanning utover grunnskolen. 
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Både innbyggerne og utflytterne fikk spørsmål om yrkesaktivitet og husstandsinntekt. 
 

 
 
Halvparten av innbyggerne i Fjell jobber i privat sektor, noe under 30 prosent jobber i 
offentlig sektor, mens 23 prosent av innbyggerne oppgir at man ikke er yrkesaktiv.  
Tallene er ikke helt ulike for utflytterne, men det er noen flere som er ansatt i offentlig 
sektor i denne gruppen. 
 
Når det gjelder inntekt er forskjellene større mellom innbyggerne og utflytterne.  Det er 
langt høyere inntektsnivå blant innbyggerne enn blant utflytterne. Dette henger nok 
sammen med alderssammensetningen i de to gruppene.  Største gruppen blant 
utflytterne er under 30 år (51 prosent).  En stor del av denne gruppen er under 
utdanning, og har således foreløpig begrensede inntekter. 
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Brutt ned på bosted, får vi følgende fordeling i forhold til innbyggernes yrkesaktivitet. 
 

 
 
Yrkesdeltakelsen er relativt likt fordelt i tre av de ulike områdene (mellom 75 og 77 %), 
med unntak av Indre Fjell der 83 % er yrkesaktive. 
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Ser vi husstandsinntekten i forhold til hvor man bor, ser vi at Indre Fjell er det området 
der man har høyest inntekt. 53 % av de som oppgir Indre Fjell som bosted har mer enn 
kr. 800.000 i husstandsinntekt. Lavest inntektsnivå finner vi i Nordre Fjell. 
 
Den nære beliggenheten til Bergen gjør det naturlig at en del av innbyggerne i Fjell, har 
sin arbeidsplass i Bergen. Vi var derfor interessert i å se hvor stor andel av innbyggerne 
som jobber i Bergen eller andre steder utenfor kommunen.  
 

 
 
Hovedtyngden av de yrkesaktive jobber enten i Fjell eller i Bergen.  I alt 35 prosent har 
jobb i Bergen, mens 33 prosent har jobben i Fjell.  Kun 10 prosent jobber i en annen 
kommune enn Fjell og Bergen. 
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Brutt ned på bosted får vi følgende bilde. 
 

 
 
Dette viser at flertallet av de yrkesaktive i Nordre Fjell og Søre/Ytre Fjell har sin 
arbeidsplass i Fjell, mens andelene som jobber i Bergen er størst i Indre Fjell og på 
Litlesotra/Bjorøy. 36 % av innbyggerne over 18 år i Indre Fjell jobber i Bergen, mens 43 
% av innbyggerne på Litlesotra/Bjorøy gjør det samme. For Nordre Fjell og Søre/Ytre 
Fjell er disse andelene henholdsvis 21 og 27 %.   
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Vi fulgte opp de som er jobber andre steder enn i Fjell med et spørsmål om pendling. 
 

 
 
I alt 82 prosent av dem som jobber utenfor Fjell, pendler daglig til jobben. Dette utgjør 
omkring 36 prosent av befolkningen over 18 år i Fjell kommune.  
 
Vi har sett at den største gruppen som jobber utenfor Fjell, er de som jobber i Bergen.  
Det er altså en ganske stor gruppe som må bevege seg over Sotrabroen daglig. 32 % av 
Fjells befolkning over 18 år pendler daglig til Bergen for å komme seg på arbeid. 
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Ser vi pendlingen i forhold til hvor en bor får vi følgende bilde. Denne figuren viser hvor 
store andeler av den voksne befolkningen i de ulike områdene som pendler daglig eller 
ukentlig ut av kommunen.  
 

 
 
Dette viser at i Nordre Fjell pendler 28 % daglig til arbeidssted i en annen kommune 
(20 % til Bergen). 43 % av innbyggerne i Indre Fjell pendler daglig til arbeidssted i en 
annen kommune (37 % til Bergen). 32 % av innbyggerne i Søre/Ytre Fjell pendler daglig 
ut av kommunen i forbindelse med arbeidsreiser (26 % til Bergen), mens 41 % av 
innbyggerne på Litlesotra/Bjorøy har sin daglige arbeidsreise ut av kommunen (38 % til 
Bergen).  
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Vi stilte også en del spørsmål som hadde som formål å beskrive husstanden man bor i.  
 

 
 
Det er som vi ser et trekk at flere av utflytterne bor alene. Mens 10 % av innbyggerne 
bor alene, er denne andelen 29 % blant utflytterne. Dette skyldes at det er flere unge 
under 30 år blant utflytterne som ennå ikke er etablert med familie. Det er som vi ser i 
figuren nedenfor færre blant utflytterne både som bor sammen med ektefelle/samboer 
og barn. 
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Brutt ned på bosted får vi følgende fordeling. 
 

 
 
Figuren viser relativt små forskjeller mellom de fire bostedsområdene. Vi ser en liten 
tendens til at der er flest enpersonshusholdninger i Nordre Fjell (14 %), mens andelen 
med flest flerpersonshusholdninger er størst på Litlesotra/Bjorøy.  
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Vi spurte både innbyggerne og utflytterne noen ytterligere spørsmål om husstanden. 
Dette var hvem de bodde sammen med, og hvis de bodde sammen med barn, hva 
alderen på dette/disse barna var. Vi har i denne presentasjonen tatt inn også de som 
ikke bor sammen med barn, slik at andelen med barn i de ulike aldersgruppene er 
andeler i forhold til hele befolkningen. Vi gjør oppmerksom på at for begge disse 
spørsmålene var det mulig å oppgi flere svar. Svarfordelingen summerer seg derfor til 
mer enn 100 %. 
 

 
 
Vi ser at blant utflytterne er det i alt 72 prosent som ikke har barn under 18 år. Til 
sammenligning er det 51 % blant nåværende innbyggere i Fjell som bor i husstander 
med barn under 18 år. Som vi har påpekt tidligere henger dette sammen med 
aldersprofilen i denne gruppen. Vi merker oss imidlertid at andelen med barn under 5 år 
er den samme både blant innbyggerne og utflytterne. 
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Bryter vi spørsmålet om hvem man bor sammen med ned på bosted, finner vi relativt 
små forskjeller mellom områdene. Andelen barnefamilier varierer fra 45 % i Indre Fjell til 
53 % på Litlesotra/Bjorøy. Andelen som bor sammen med ektefelle/samboer varierer fra 
71 % i Nordre Fjell til 81 % i Indre Fjell.  
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De som bodde sammen med barn på intervjutidspunktet, ble fulgt opp med spørsmål om 
alderen på barnet/barna. Brutt ned på bosted, får vi da følgende fordeling. 
 

 
 
Dette viser at det er en større andel med små barn i Nordre Fjell og Indre Fjell, enn i 
Søre/Ytre Fjell og Litlesotra/Bjorøy. Dette kan indikere at det er flere nyetablerte 
barnefamilier i de to førstnevnte områdene.   
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En faktor som ofte indikerer hvor integrert man er i kommunen eller nærmiljøet man 
lever i, er om man er aktiv i lag og foreninger i kommunen. Vi spurte innbyggerne i dag 
om de er aktive i en eller flere lag eller foreninger.  Utflytterne ble på samme måte spurt 
om de var aktive i lag og foreninger før de flyttet. 
  

 
 
Nesten 40 prosent blant innbyggerne og 45 prosent av utflytterne oppgir at man er eller 
har vært aktiv i lag eller foreninger i Fjell. Forskjellen mellom de to gruppene i slik 
aktivitet kan igjen skyldes aldersprofilen til utflytterne.  Man er gjerne mer aktiv i 
foreningslivet når man er ung enn når man blir litt eldre. Spesielt gjelder dette innen 
idrett. 
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Brutt ned på hvor innbyggerne bor i dag, får vi følgende andeler som oppgir at de er 
aktive i lag og foreninger.  
 

 
 
Dette viser at deltakelsen i lag og foreninger er størst blant innbyggerne på 
Litlesotra/Bjorøy og Søre/Ytre Fjell, med henholdsvis 41 og 38 %. Lavest er den i Indre 
Fjell med 30 %, mens blant innbyggerne i Nordre Fjell er det 34 % som deltar aktivt i 
lags- og foreningslivet 
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Bosted og boligsituasjon blant dagens innbyggere 
 
Det første vi kartla i innbyggerundersøkelsen, var hvor og hvordan de bor i dag. Vi valgte 
å dele Fjell inn i fire hovedområder som beskrevet nedenfor. 
 
Nordre Fjell Indre Fjell Søre og ytre 

Fjell 
Litlesotra/Bjorøy 

Turøy Spjeld Algrøy Anglevik/Våge 
Misje Fjereide Sekkingstad Foldnes vest  
Solsvik/Landro Knappskog Skålvik Foldnes aust  
Vindenes Morland/Morlandstø Skoge-Møvik Foldnes sør  
Angeltveit Kolltveit Lokøy Knarrevik 
Ågotnes Bildøy Syltøy Valen 
Kårtveit/Eide Ekerhovd Nesse Storhilleren/Straume 
 Lie Kallestad Arefjord/Bratholmen/ 

Snekkevik 
  Tellnes Ebbesvik 
  Ulveseth Bjorøy 
  Fjell  
 

Bosted innbyggere i dag 
På spørsmål om hvor i Fjell kommune man bor i dag, fikk vi følgende fordeling på de fire 
hovedområdene. Svargrunnlaget for fordelingen er 700 nåværende innbyggere i Fjell. 
 

 
 
Over halvparten av nåværende innbyggere i undersøkelsen bor i området vi har kalt 
Litlesotra og Bjorøy. Hovedvekten av disse bor som en kan se på neste side på stedene 
Knarrevik, Storhilleren/Straume og Arefjord/Bratholmen/Snekkevik. Til sammen 39 % 
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bor på disse stedene. 24 % av de spurte bor i det vi har kalt Nordre Fjell, mens 14 % bor 
i Søre/Ytre Fjell og 7 % i Indre Fjell. 
 
Det er en tendens til at de som er innflyttere i større grad bosetter seg på Litlesotra, enn 
de som har bodd i Fjell hele livet. Dette gjelder i størst grad de som er rene innflyttere, 
dvs. at de er født og oppvokst andre steder enn i Fjell. 62 % av disse bor på 
Litlesotra/Bjorøy, mot 39 % av de som har bodd i Fjell hele livet. Men også blant de som 
er tilbakeflyttere er det flere som bor på Litlesotra/Bjorøy (48 %). For Nordre Fjell er 
tendensen omvendt. 35 % av de som har bodd i Fjell hele livet bor i Nordre Fjell, mens 
denne andelen er 21 % blant de rene innflytterne, og 24 % blant tilbakeflytterne. 
 
Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser bosted i detalj. 
 
Område Prosent Bosted Prosent av alle 
  Turøy 0,0 % 

Misje 1,0 % 

Solsvik/Landro 3,6 % 

Vindenes 1,2 % 

Angeltveit 1,7 % 

Ågotnes 14,6 % 

Kårtveit/Eide 1,6 % 

Annet sted - Nordre Fjell 0,5 % 

Nordre Fjell 24 % 

Ubesvart - Nordre Fjell 0,3 % 

Spjeld 0,5 % 

Fjereide 0,2 % 

Knappskog 1,7 % 

Kolltveit 0,2 % 

Bildøy 3,4 % 

Ekerhovd 0,2 % 

Indre Fjell 7 % 

Annet sted - Indre Fjell 0,5 % 

Algrøy 1,3 % 

Sekkingstad 0,9 % 

Skålvik 1,0 % 

Skoge-Møvik 1,7 % 

Lokøy 0,6 % 

Syltøy 1,0 % 

Nesse 0,9 % 

Tellnes 1,9 % 

Ulveseth 1,3 % 

Fjell 2,7 % 

Søre/Ytre Fjell 14 % 

Annet sted - Søre/Ytre Fjell 0,7 % 

Anglevik/Våge 1,2 % 

Foldnes vest 3,0 % 

Foldnes aust 1,5 % 

Foldnes sør 2,5 % 

Knarrevik 13,2 % 

Valen 1,5 % 

Storhilleren/Straume 14,0 % 

Arefjord/Bratholmen/Snekkevik 11,5 % 

Ebbesvik 0,7 % 

Bjorøy 3,5 % 

Annet sted - Litlesotra/Bjorøy 1,5 % 

Litlesotra/Bjorøy 54 % 

Ubesvart - Litlesotra/Bjorøy 0,3 % 

Antall svar 700  700 
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Vi spurte også om hvilke type område enn bor i; om en bor i et nyetablert boligfelt 
(under 5 år gammelt), et eldre boligfelt, eller om boligen er i et mer frittliggende 
område. 
 
 

 
 
Dette viser at 15 % oppgir at de bor i et nyetablert boligfelt, mens hovedvekten (52 %) 
av innbyggerne bor i et eldre byggefelt. 32 % svarer at de bor i en bolig som er mer 
frittliggende, og således ikke er en del av et boligfelt. Det er en noe høyere andel av de 
som bor i Nordre Fjell som oppgir at de bor i et nyetablert felt (19 %), enn blant de som 
bor på Litlesotra/Bjorøy (14 %). Derimot svarer 63 % av de som bor på Litlesotra/Bjorøy 
at de bor i et eldre boligfelt, mot 42 % av de som bor i Nordre Fjell. Størst andel som bor 
mer frittliggende finner vi blant de som bor i Søre/Ytre Fjell (62 %). 
 
Ser vi dette i forhold til om en er innflytter eller har bodd i kommunen hele livet, finner vi 
at det er like mange av de som har bodd i kommunen hele livet som bor i nyetablerte 
boligfelt, som det er blant de som er innflyttere. Derimot er det en større andel blant 
innflytterne (både rene innflyttere og tilbakeflyttere) som bor i eldre boligfelt, 
sammenlignet med de som har bodd i Fjell hele livet. Henholdsvis 55 % av innflytterne, 
53 % av tilbakeflytterne, og 44 % av de som har bodd i kommunen hele livet, bor i eldre 
boligfelt. 
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Boligsituasjon innbyggere 
I undersøkelsen hadde vi flere spørsmål som kartla boligsituasjonen til innbyggerne i 
Fjell. Dette gjaldt både boligtype, alder på boligen, og om en eier eller leier boligen man 
bor i. 
 
 

 
 
8 av 10 oppgir at de bor i enebolig, mens ytterligere 11 % svarer at de bor i rekkehus 
eller tomannsbolig. Bare 6 % bor i leilighet. Andelen som bor i enebolig er størst blant de 
som har bodd hele livet i kommunen, mens det blant innflytterne/tilbakeflytterne er litt 
flere som bor i rekkehus/tomannsbolig. Forskjellene er imidlertid ikke særlig store. Mens 
12 % av innflytterne/tilbakeflytterne bor i rekkehus/tomannsbolig, er tilsvarende andel 8 
% blant de som har bodd i kommunen hele livet. 
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Alderen på boligen varierer en del, men hovedvekten av de spurte (50 %) bor i en bolig 
som er mellom 20 og 50 år. 36 % bor i boliger som er under 20 år, fordelt på 20 % 
under 10 år og 16 % mellom 10 og 20 år.
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Vi var videre interessert i å kartlegge om en eier eller leier boligen. I den sammenheng 
var vi også interessert i om en selv hadde bygget boligen, og hvis en leier, hvem man 
leier fra. 
 

 
 
Nær 9 av 10 oppgir at de eier boligen de bor i. Med unntak av aldersgruppen under 30 år 
svarer over 90 % at de eier boligen selv. Blant de under 30 år er selveierandelen 61 %. 
Det er altså i denne aldersgruppen vi hovedsakelig finner de som leier. 60 % av de som 
leier bolig er under 30 år. 
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73 % bor i enebolig som de eier selv. Vi fulgte opp disse med spørsmål om en hadde 
bygget boligen selv (kjøpt helt ny), eller om den er kjøpt eller overtatt brukt. Disse 
utgjør 511 spurte. 
 

 
 
54 % av de som eier enebolig i Fjell kommune oppgir at de har bygget huset selv, dvs. 
enten bygget det selv eller kjøpt det nytt. 45 % svarer at de har kjøpte det brukt. 
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De som svarte at de leier boligen de bor i, ble fulgt opp med spørsmål om de leier fra 
private eller fra kommunen. Det var 93 som svarte på dette spørsmålet. 
 

 
 
De aller fleste som leier boligen de bor i leier hos private. Bare 10 % oppgir at de leier 
fra kommunen. Det er nesten ingen av de under 30 år som leier av kommunen.
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Bosted og boligsituasjon blant utflytterne 
 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå flyttet til sammen 3140 personer ut av Fjell kommune i 
årene 2008-2010. I samme periode flyttet 3211 personer til Fjell. Vi fikk trukket et 
representativt utvalg på 1200 av disse til denne undersøkelsen, hvorav vi har intervjuet 
200. Både bruttoutvalget på 1200 og nettoutvalget på 200, viser at ca 55 % av de som 
har flyttet fra Fjell i denne perioden, har flyttet til Bergen. 24 % har flyttet til andre 
kommuner i Hordaland, mens de øvrige 21 % har flyttet til andre deler av landet. Av 
Hordalandskommunene utenom Bergen, er det først og fremst Sund (8 %), Øygarden   
(5 %) og Askøy (5 %), som Fjell har størst lekkasje til. I det følgende skal vi se nærmere 
på hvor i Fjell utflytterne vi har intervjuet, flyttet fra, samt hvilken boligtype de bodde i.  
 
Bosted man flyttet fra 
Figuren nedenfor viser hvor utflytterne vi har intervjuet bodde før de flyttet fra Fjell. 
 

 
 
Også blant utflytterne finner vi at den største andelen bodde på Litlesotra/Bjorøy, men 
andelen er noe lavere (45 %) enn andelen som bor der (54 %) i følge 
innbyggerundersøkelsen. Det samme ser vi for Nordre Fjell (19 mot 24 %). Flyttingen er 
derimot relativt større i områdene Indre Fjell og Ytre/Søre Fjell i forhold til 
befolkningsstørrelsen i disse områdene. Den relative fraflyttingen ser altså ut til å være 
størst i områdene Indre Fjell og Søre/Ytre Fjell. 
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Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser bostedet de flyttet fra mer i detalj. 
 
 
Område Prosent Bosted flyttet fra Prosent 
  Turøy 0 % 

Misje 1 % 

Solsvik/Landro 1 % 

Vindenes 0 % 

Angeltveit 2 % 

Ågotnes 11 % 

Kårtveit/Eide 1 % 

Annet sted - Nordre Fjell 0 % 

Nordre Fjell 19 % 

Ubesvart - Nordre Fjell 0 % 

Spjeld 1 % 

Fjereide 1 % 

Knappskog 4 % 

Kolltveit 5 % 

Bildøy 3 % 

Ekerhovd 2 % 

Indre Fjell 16 % 

Annet sted - Indre Fjell 0 % 

Algrøy 2 % 

Sekkingstad 2 % 

Skålvik 2 % 

Skoge-Møvik 1 % 

Lokøy 1 % 

Syltøy 1 % 

Nesse 3 % 

Tellnes 1 % 

Ulveseth 2 % 

Fjell 4 % 

Søre/Ytre Fjell 18 % 

Annet sted - Søre/Ytre Fjell 0 % 

Anglevik/Våge 3 % 

Foldnes vest 6 % 

Foldnes aust 2 % 

Foldnes sør 1 % 

Knarrevik 12 % 

Valen 2 % 

Storhilleren/Straume 13 % 

Arefjord/Bratholmen/Snekkevik 7 % 

Ebbesvik 1 % 

Bjorøy 1 % 

Annet sted - Litlesotra/Bjorøy 0 % 

Litlesotra/Bjorøy 45 % 

Ubesvart - Litlesotra/Bjorøy 0 % 

Antall svar 200  200 
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På spørsmål om hvilken type område boligen man flyttet fra lå i, ser vi at 22 % av 
utflytterne bodde i nyetablerte boligfelt. Dette er en litt høyere andel enn de 15 % som 
oppgir at de bor i slike byggefelt blant dagens innbyggere. 46 % sier at de flyttet fra et 
eldre byggefelt, mens 31 % bodde mer frittliggende.  
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Også de som har flyttet ut av kommunen, bodde hovedsakelig i enebolig før de flyttet. 
Men sammenlignet med innbyggerundersøkelsen er andelen noe mindre (72 mot 80 %). 
Det samme gjelder andelene som sier de bodde i rekkehus/tomannsbolig. Derimot er det 
en klart høyere andel som bodde i leilighet blant utflytteren før de flyttet, enn det er som 
bor i leilighet blant dagens innbyggere (17 % mot 6 %).  
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Vi spurte også om hvilken boligtype en bor i i dag. 
 

 
 
Som vi ser er bildet betydelig annerledes i forhold til boligtype man nå bor i, enn hva de 
flyttet fra. 50 % av de som har flyttet bor nå i leilighet. Flere forhold er med å forklare 
dette. For det første er mange av utflytterne unge, som nok har flyttet fra foreldrenes 
enebolig, og nå enten eier eller leier en leilighet. For det andre har hovedvekten av de 
som nå bor i leilighet flyttet til Bergen, der det er langt vanligere å bo i leiligheter enn 
det er i Fjell.  
 
Tabellen nedenfor viser andelene som har flyttet fra en boligtype til en annen. 
 
 

Boligtype man flyttet fra 

Boligtype 
en bor i 
idag 

Enebolig 
Rekkehus/ 

tomannsbolig Leilighet Annet 

Enebolig 
31 % 40 % 29 % 17 % 

Rekkehus 
8 % 20 % 18 % 17 % 

Leilighet 
51 % 33 % 53 % 33 % 

Hybel 
2 % 0 % 0 % 17 % 

Annen type 
bolig 4 % 7 % 0 % 17 % 

Antall spurte 144 15 34 6 
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Tilfredshet og tilhørighet til Fjell 
 
I denne delen skal vi se nærmere på hvor tilfreds man er med å bo i Fjell, og hvor tilfreds 
man er med ulike forhold i kommunen. Vi kommer også til å se nærmere på hvor sterk 
tilhørighet man har til ulike områder i Fjell og omegn. Noen av disse spørsmålene er også 
stilt til utflytterne, og vil bli gjengitt sammen med svarene for innbyggerne. 
 

Tilfredshet med stedet en bor på 
 
Både innbyggerne og utflytterne fikk spørsmål om hvordan en trives eller trivdes der en 
bor/bodde. Spørsmålet som ble stilt blant innbyggerne var “Hvor tilfreds er du med å bo 
på det stedet der du bor i dag?”, mens utflytterne fikk spørsmålet “Hvor tilfreds var du 
med å bo på det stedet der du bodde før du flyttet?”. 
 

 
 
Svarfordelingen viser stor grad av tilfredshet med stedet der en bor eller bodde både for 
innbyggerne og utflytterne. 2/3 (66 %) av innbyggerne er svært tilfreds med stedet der 
de bor nå, og 59 % av utflytterne var svært tilfreds med stedet der de bodde før de 
flyttet. Som vi ser er det svært få i begge grupper som er/var mindre eller ikke tilfreds, 
noe som betyr at nær 1/3 i begge gruppene er/var ganske tilfreds. Størst misnøye finner 
vi blant utflytterne, der 10 % oppgir at de var mindre eller ikke tilfreds. Likevel viser 
dette at misnøye med stedet en bodde på, i liten grad ser ut til å være årsaken til at en 
har flyttet. 
 
Ser vi på dagens innbyggere, finner vi at tilfredsheten er like stor blant innflyttere som 
blant de som har bodd i kommunen hele livet. Mens 66 % av innflytterne er svært 
tilfreds er denne 68 % blant de som har bodd i kommunen hele livet. Ser vi på de som er 
innflyttere til kommunen, finner vi at det er nesten like stor tilfredshet blant de som har 
bodd i Fjell i kort tid som i lang tid. 61 % av de som har bodd i kommunen under 10 år 
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er svært tilfreds, mens denne andelen er henholdsvis 66 % og 71 % blant de som har 
bodd der 10-19 år og mer enn 20 år.  
Sett i forhold til boforhold, ser vi en tendens til at de som bor i nyetablerte boligfelt i noe 
mindre grad er svært tilfreds enn de som bor i eldre boligfelt eller mer frittliggende. 59 
% av førstnevnte gruppe oppgir at de er svært tilfreds med å bo der, mens 65 % av de 
som bor i eldre boligfelt og 71 % av de som bor mer frittliggende, svarer det samme. 
Denne forskjellen jevner seg ut når vi ser på de som er ganske tilfreds, slik at for alle tre 
gruppene er det få som er mindre eller ikke tilfreds. 
 
Generelt er kvinner litt mer tilfreds enn menn med stedet en bor/bodde på. Mens 62 % 
av mennene er svært tilfreds, er denne andelen 70 % blant kvinnene. Aldersmessig 
finner vi en tendens til at tilfredsheten er stigende jo eldre man er. Mens 61 % blant de 
under 30 år er svært tilfreds, stiger denne andelen til 69 % blant de som er 60 år eller 
eldre. 
 
Det er ellers små forskjeller i forhold til bakgrunnsvariablene. Det er så å si ingen 
forskjell mellom barnefamilier og de som ikke har barn. Heller ikke sett i forhold til 
husstandsstørrelse observerer vi særlige forskjeller i tilfredshet 
 
Det er naturlig å se dette i forhold til bosted. Nedenfor har vi brutt ned dette spørsmålet 
på hvor i kommunen man bor.  
 

 Bosted 

 Nordre Fjell Indre Fjell Søre/Ytre Fjell Litlesotra/Bjorøy 

Svært tilfreds 59 % 71 % 65 % 69 % 

Ganske tilfreds 37 % 27 % 32 % 29 % 

Mindre tilfreds 2 % 2 % 2 % 2 % 

Ikke tilfreds 1 % 0 % 0 % 1 % 

Ikke sikker 1 % 0 % 1 % 0 % 

Antall spurte 170 48 101 382 

 
Brutt ned på de fire geografiske områdene, ser vi at tilfredsheten er noe lavere på Nordre 
Fjell enn i de øvrige områdene. Riktignok er det også på Nordre Fjell nesten ingen som er 
mindre eller ikke tilfreds, men andelen som er svært tilfreds er f.eks. 10 prosentpoeng 
lavere enn blant de som bor på Litlesotra/Bjorøy. 
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Utflytterne ble i tillegg spurt om hvor tilfreds man er med å bo på det stedet man bor i 
dag. I figuren nedenfor viser vi tilfredsheten med stedet de nå bor sammen med 
tilfredsheten med stedet de bodde før de flyttet.  
 

 
 
Det er som vi ser lite som skiller graden av tilfredshet nå og tilfredsheten med stedet en 
bodde på i Fjell. Det er litt flere som var tilfreds med stedet de bodde på i Fjell, enn med 
det stedet de bor på i dag. Forskjellen er imidlertid liten, og ikke statistisk signifikant. 
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Vi var videre interessert i å vite mer om tilfredsheten med mer konkrete forhold i Fjell 
kommune. Nedenfor har vi satt opp andelene blant innbyggerne som svarer at de er 
svært eller ganske tilfreds med det enkelte forhold. Vi har rangert forholdene etter 
samlet tilfredshetsscore (andel svært eller ganske tilfreds).   
 
 

 
 
Som vi ser av figuren varierer den samlede tilfredsheten fra 93 % for egen bolig til 16 % 
for utelivstilbudet. Størst tilfredshet er det med de nære tingene som egen bolig og 
naboskapet der en bor. 93 % er svært eller ganske tilfreds med egen bolig (57 % svært 
og 36 % ganske tilfreds), og 90 % er tilfreds med naboskapet der en bor (47 % svært og 
43 % ganske tilfreds). For begge disse forholdene er det bare små forskjeller avhengig 
av hvor i Fjell man bor, noe som betyr at den høye tilfredsheten på disse forholdene er 
generell for hele Fjell. Det er en svak tendens til at blant innflytterne som har bodd kort 
tid i kommunen er litt mindre tilfreds med naboskapet man bor i, men dette gir seg bare 
uttrykk i at det er noe færre som er svært tilfreds (38 % blant de som har bodd mindre 
enn fem år i kommunen). Den samlede tilfredsheten med naboskapet for denne gruppen 
er imidlertid 89 %. 
 
Andre forhold som scorer høyt på tilfredshet er butikker og shopping (89 %), trygghet i 
forhold til kriminalitet (88%), og oppvekstsvilkår for unge (80 %). Den samlede 
tilfredsheten med sistnevnte forhold er noe høyere blant de som har barn i husstanden, 
enn blant de som ikke har det (85 % mot 76 %). Høyest samlet tilfredshet med 
oppvekstsvilkårene er det på Nordre Fjell med 83 %, mens den er lavest i Søre/Ytre Fjell 
med 75 %.  
 
I det midlere sjikt finner vi forholdene utforming av boligområdet en bor i (75 %), 
fritidstilbudet i kommunen (65 %), nærhet til kollektivtilbud (61 %), jobbmuligheter i 
kommunen (55 %), utdanningsmuligheter i kommunen (53 %), og kulturtilbudet (50 %). 
Ser vi på utformingen av boligområdet en bor i brutt ned på hvor i Fjell en bor, finner vi 
at høyest andel med tilfredse finner vi i Indre Fjell med 88 %, deretter Litlesotra/Bjorøy 
med 77 %, Nordre Fjell med 76 %, og Søre/Ytre Fjell med 65 %. Det er lite som skiller 
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på dette området avhengig av om en bor i et nytt eller eldre boligfelt, eller om man bor 
frittliggende. 
 
Lavest tilfredshet (dvs. at under halvparten er svært eller ganske tilfreds) finner vi på 
områdene sosiale møteplasser i kommunen (47 %), sosiale møteplasser i nærmiljøet (46 
%), kollektivtilbudet generelt i kommunen (41 %), boligmarkedet og tilgang på tomter 
(39 %), og til sist utelivstilbudet (16 %). Vi ser altså at til tross for at de aller fleste er 
godt fornøyd med naboskapet der en bor, er det en del som er mindre tilfreds med 
sosiale møteplasser i nærmiljøet. Omtrent like mange er mindre tilfreds med sosiale 
møteplasser i kommunen. Det er også relativt få (39 %) som er tilfreds med 
boligmarkedet og tilgangen på tomter i kommunen. Det er imidlertid ikke slik at flertallet 
er misfornøyd. Hele 30 % oppgir at de ikke er sikker på dette spørsmålet, noe som 
indikerer at de ikke har behov for hverken ny bolig eller tomt. Det betyr at 31 % er 
mindre eller ikke tilfreds med boligmarkedet og tilgang til tomter. 
 
For å kunne gi et riktig bilde over andelen som er mindre eller ikke tilfreds, presenterer 
vi i figuren nedenfor disse rangert etter hvilke forhold en er mest kritiske til. 
 

 
 
Dette viser at utelivstilbudet er det forholdet klart flest er misfornøyd med i kommunen. 
Til sammen 68 % er mindre eller ikke tilfreds med dette. Deretter kommer 
kollektivtilbudet i kommunen med 47 %, og sosiale møteplasser i nærmiljøet med 45 %, 
og i sosiale møteplasser kommunen med 40 %. Vi merker oss også at 34 % er 
misfornøyde med kulturtilbudet og 31 % med boligmarkedet/tilgang på tomter. 
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Vi stilte de samme spørsmålene til utflytterne, men da med vekt på hvor tilfreds de var 
med disse før de flyttet fra Fjell.  
 

 
 
Dette viser i grove trekk at tilfredsheten med de ulike forholdene blant utflytterne ikke 
skiller seg så mye fra tilfredsheten blant innbyggerne. Generelt ligger den samlede 
tilfredsheten 3-13 prosentpoeng lavere. Den samlede tilfredsheten varierer fra 87 % for 
naboskapet der en bodde til 13 % for utelivstilbudet. 87 % var svært eller ganske tilfreds 
med naboskapet der en bodde (51 % svært og 36 % ganske tilfreds), og 86 % var 
tilfreds med butikker og shopping (38 % svært og 48 % ganske tilfreds). Det er noe 
færre som var tilfreds med egen bolig blant utflytterne enn blant innbyggerne i Fjell, men 
likevel er dette på tredjeplass over forholdene man var mest tilfreds med (83 % svarer 
svært eller ganske tilfreds). 
 
Lavest tilfredshet finner vi for forholdene utdanningsmuligheter (47 %), kulturtilbudet 
(47 %), sosiale møteplasser i nærmiljøet (45 %), jobbmuligheter i kommunen (43 %), 
sosiale møteplasser i kommunen (43 %), kollektivtilbudet (41 %), boligmarkedet og 
tilgang til tomter (26 %), og utelivstilbudet (13 %). Størst forskjell mellom innbyggernes 
vurdering og utflytternes vurdering, finner vi når det gjelder jobbmuligheter i kommunen 
(55 % blant innbyggerne og 43 % blant utflytterne), og boligmarkedet og tilgang på 
tomter (39 % blant innbyggerne og 26 % blant utflytterne). Det er imidlertid verdt å 
merke seg at enda flere er usikre på det siste forholdet blant utflytterne (53 %), enn det 
vi så blant innbyggerne (30 %).  
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For å kunne gi et riktig bilde over andelen som var mindre eller ikke tilfreds, presenterer 
vi i figuren nedenfor disse rangert etter hvilke forhold en var mest kritiske til før man 
flyttet. 
 

 
 
Også blant utflytterne var det utelivstilbudet en var mest misfornøyd med i Fjell, og det i 
større grad enn blant dagens innbyggere. Til sammen 77 % oppgir at de var mindre eller 
ikke fornøyd med utelivstilbudet. Videre ser vi stort sett den samme rangeringen som for 
innbyggerne. 47 % var misfornøyd med kollektivtilbudet i kommunen, henholdsvis 43 og 
42 % var misfornøyde med sosiale møteplasser i kommunen og nærmiljøet, mens 41 % 
var misfornøyd med nærhet til kollektivtilbud. 37 % var misfornøyd med kulturtilbudet. 
 



45 
 

Utflytterne fikk også de samme spørsmålene når det gjaldt stedet der de bor i dag. I 
figuren nedenfor har vi sammenlignet svarene fra spørsmålet over, med svarene i forhold 
til dagens bosted. 
 

 
  
Generelt ser vi høyere grad av tilfredshet på de fleste forholdene. En skal her huske på at 
over halvparten av de som har flyttet ut av Fjell de siste tre årene, har flyttet til Bergen, 
og noen har også flyttet til det sentrale østlandsområdet (Oslo). Dette viser også igjen i 
vurderingene av forhold der en kan forvente at tilbudet er bredere i en by, som f.eks. 
utelivstilbud, kollektivtilbud, sosiale møteplasser, jobbmuligheter og 
utdanningsmuligheter. Vi merker oss imidlertid at de er litt mer tilfreds med forhold som 
naboskap, oppvekstsvilkår for barn og unge, og butikker og shopping i Fjell 
sammenlignet med der de nå bor. Selv om forskjellen for det sistnevnte er marginal, er 
det interessant å se at man vurderer dette forholdet i Fjell som minst like godt. 
 
 



46 
 

Tilhørighet 
Mange forhold spiller inn når det er snakk om flytting og flyttemotiv. Et viktig 
underliggende forhold i så måte, er hvilken tilhørighet man har til stedet og kommunen 
man bor i. Vi ba derfor innbyggerne å angi på en skala fra 1-10, hvor sterk tilhørighet en 
har til: 

• Stedet en bor på 
• Fjell kommune 
• Sotra 
• Straume sentrum 
• Bergen 

 
For tre av disse områdene, dvs. Fjell kommune, Sotra, og Bergen, målte vi også 
tilhørighet for i en innbyggerundersøkelse i 2006. For disse områdene er 
gjennomsnittscoren gjengitt sammen med årets gjennomsnittsscore. 
 
 

 
 
Dette viser at tilhørigheten er størst til stedet en bor på. På en skala fra 1-10, er 
gjennomsnittscoren for stedet en bor på 7,5. Tilhørigheten er litt lavere til kommunen 
som helhet, med 7,1, mens tilhørigheten til Sotra er 7,0. Sammenlignet med 
undersøkelsen i 2006, ser vi imidlertid en negativ tendens for begge disse to siste 
områdene. I 2006 var tilhørighetsscoren for Fjell kommune 7,6, mens den for Sotra var 
7,4. Selv om tilhørigheten til Bergen er klart lavere, ser vi at tilhørigheten til Bergen øker 
fra 5,5 i 2006 til 5,9 i 2011. Det er altså et trekk at tilhørigheten til Fjell kommune og 
Sotra synker, mens tilhørigheten til Bergen øker. Tilhørigheten til Straume sentrum er 
omtrent den samme som til Bergen, med 5,8. 
 
Ser vi nærmere på tilhørigheten til kommunen, finner vi at den er noe sterkere blant 
kvinner enn blant menn (7,3 mot 6,9). Vi finner også at den er lavest blant de yngste 
(6,9 blant de under 30 år) og sterkest blant de eldste (7,4 blant de over 60 år). Den er 
også lavere blant innflytterne med 6,5, mens den er 7,8 blant de som har bodd i 
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kommunen hele livet, og 8,0 blant tilbakeflytterne. Dette siste indikerer at tilhørighet til 
kommunen er en sterk drivkraft til at man velger å flytte tilbake til kommunen. Ser vi 
spesielt på innflytterne/tilbakeflytterne, er det en klar tendens til at tilhørigheten blir 
sterkere jo lenger man har bodd i kommunen. Mens de som har bodd under 5 år i 
kommunen, har en tilhørighetsscore på 5,9, øker denne til 7,4 blant de som har bodd 
mer enn 20 år i kommunen. 
 
Vi finner i hovedsak de samme trekkene når vi ser på tilhørigheten til Sotra, og 
tilhørighetsscorene er relativt like i de ulike undergruppene. Den eneste forskjellen er at 
tilhørigheten til Sotra er sterkere blant de som har bodd i Fjell hele livet (8,2), enn blant 
de som er tilbakeflyttere (7,9). Det er i og for seg et interessant trekk at tilhørigheten til 
Sotra er litt sterkere blant de som er født og oppvokst i Fjell, enn den er til selve Fjell 
kommune. Blant innflytterne er den imidlertid lavere (6,3). 
 
Ser vi på tilhørigheten til Bergen, finner vi at den er sterkest blant de yngste. Faktisk 
føler de under 30 år nesten like sterk tilhørighet til Bergen (6,6), som til egen kommune 
(6,9). Dette skyldes nok delvis at det er i denne gruppen vi finner mange av innflytterne, 
som i sin tid har flyttet nettopp fra Bergen. Tilhørigheten til Bergen svekkes imidlertid jo 
eldre man er. Blant de mellom 30-44 år er tilhørighetsscoren til Bergen på 5,8, mens den 
synker ytterligere til 5,7 blant de mellom 45-59 år og 5,1 blant de over 60 år. Blant de 
som har bodd i Fjell hele livet er tilhørigheten til Bergen 5,4, mens den blant 
tilbakeflytterne er 5,5. Blant innflytterne er tilhørigheten til Bergen 6,0. 
 
Som vi har sett føler man sterkest tilhørighet til stedet man bor på. Bryter vi dette ned 
på hvor i kommunen de bor, finner vi at tilhørigheten er tilnærmet like stor i alle de fire 
områdene av Fjell. Både innbyggerne i Nordre og Indre Fjell har en tilhørighetsscore på 
7,6, mens den for Litlesotra/Bjorøy er 7,5, og for Søre/Ytre Fjell er 7,4.  
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Flytting og flyttemotiv  
 
I undersøkelsene både blant innbyggere og utflyttere var et sentralt tema å kartlegge 
flyttehistorikk både til og fra kommunen, samt flytting internt i kommunen. Vi har sett på 
hvor de flyttet til og fra og årsakene til dette. Til slutt i denne delen ser vi på 
sannsynlighet for flytting både internt og ut av kommunen. 
 

Flyttehistorikk 
I innbyggerundersøkelsen kartla vi om respondentene var innflyttere eller ikke. Vi stilte 
følgende spørsmål: “Har du bodd i Fjell kommune hele livet, er du født og oppvokst i 

kommunen men har i perioder bodd andre steder, eller er du innflytter i kommunen?” 
 

 
 
Dette viser at 60 % av innbyggerne i Fjell er opprinnelig innflyttere til kommunen. Dvs. 
at de er født og helt eller delvis oppvokst i andre kommuner. Bare 23 % oppgir at de har 
bodd i kommunen hele livet, mens 17 % er født i Fjell, men har bodd i perioder andre 
steder. Et likelydende spørsmål ble stilt i 2006. Da svarte 26 % at de hadde bodd i Fjell 
hele livet, 17 % at de hadde bodd i perioder andre steder, mens 57 % var innflyttere til 
kommunen. 
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Vi stilte dette spørsmålet også til utflytterne. Spørsmålstillingen var da følgende: “Hadde 
du bodd i Fjell kommune hele livet før du flyttet, var du født og oppvokst i kommunen 
men hadde i perioder bodd andre steder, eller var du innflytter i kommunen?” 
 

 
 
Blant de som har flyttet ut av kommunen siste tre år, hadde 43 % bodd i Fjell hele livet, 
mens 20 % er tilbakeflyttere som nå har flyttet ut igjen. 38 % av de som har flytte ut 
siste tre år, var innflyttere til Fjell. At såpass mange av utflytterne har bodd i Fjell hele 
livet har sammenheng med at det er en klar overvekt av unge personer som flytter ut 
(jfr. innledningskapittelet). Dette er altså i hovedsak unge personer, som flytter ut i 
forbindelse med utdanning og jobb.  
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De av innbyggerne som var innflyttere eller tilbakeflyttere, fikk spørsmål om hvilken 
kommune en flyttet fra da en flyttet til Fjell. Det var 540 respondenter som svarte på 
dette spørsmålet.  
  
 

 
 
Svarfordelingen over viser at de aller fleste som flytter til Fjell kommune, flytter fra 
Bergen. Hele 68 % av innflytterne/tilbakeflytterne bodde i Bergen før de flyttet.  
Dette betyr også at av alle som har svart på undersøkelsen, dvs. et representativt utvalg 
av befolkningen over 18 år i Fjell (inkludert de som har bodde der hele livet), har 53 % 
flyttet til Fjell fra Bergen. I disse 53 % finner vi 11 % som er tilbakeflyttere til Fjell. Som 
vi har sett tidligere har 55 % av de som flyttet fra Fjell de siste tre år, dratt til Bergen. 
Dette betyr at den største flyttestrømmen både til og fra Fjell går mellom Bergen og Fjell. 
 
Innflyttingen fra nabokommunene utenom Bergen, er som vi ser mer beskjeden. 4 % av 
innflytterne/tilbakeflytteren har flyttet fra Sund, mens 2 % har flyttet fra Askøy, og 1 % 
fra Øygarden. 7 % kommer fra andre kommuner i Hordaland, mens de resterende 18 % 
har flyttet fra andre steder i landet. 
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Bergen er som så mange større byer, i større grad enn mindre kommuner befolket av 
innflyttere. Vi ønsket derfor å få kartlagt hvor mange av de som flyttet fra Bergen, som 
var oppvokst i Bergen. 
  
 

 
 
Omtrent halvparten (52 %) av de som bodde i Bergen før de flyttet til Fjell kommune, er 
oppvokst i Bergen, mens 47 % har i sin tid også vært innflytter til Bergen. 
 
Dette betyr at 27 % av innbyggerne i Fjell er oppvokst i Bergen, mens 25 % var 
innflyttere til Bergen før de flyttet til Fjell. Det er imidlertid viktig å merke seg at nær 
halvparten av disse siste er tilbakeflyttere. Nærmere bestemt betyr det at 14 % av Fjells 
innbyggere over 18 år er innflyttere fra Bergen som er oppvokst andre steder, mens 
11 % er personer som opprinnelig kommer fra Fjell, men som har bodd i Bergen i en 
periode. 
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I innbyggerundersøkelsen satte vi ikke noen grense for hvor lenge det var siden de 
eventuelt hadde flyttet til Fjell, men vi spurte dem om hvor mange år de hadde bodd i 
kommunen etter at de flyttet dit. 
  
 

 
 
Dette viser at for 38 % av innflytterne/tilbakeflytterne er det 20 år eller lenger siden de 
flyttet til Fjell. Ytterligere 25 % har bodd i Fjell mellom 10-19 år, mens til sammen 37 % 
har bodd i kommunen under 10 år etter at de flyttet dit. Herunder kommer 16 % som vi 
kan kalle nyinnflyttet, dvs. at har bodd der mindre enn 5 år. 
 
Sett i forhold til hele befolkningen over 18 år i Fjell, kan vi si at 12 % er 
innflyttere/tilbakeflyttere de siste 4 årene, 16 % de siste 5-9 årene, 19 % de siste 10-19 
årene, 30 % er innflyttere/tilbakeflyttere som har bodd i Fjell 20 år elle mer, mens de 
resterende 23 % har bodd i Fjell hele livet. 
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På basis av disse opplysningene og alder på respondentene, kan vi også beregne hvor 
gamle de var da de flyttet til Fjell. Dette er vist i figuren nedenfor.  
 

 
 
Vi ser at hovedvekten av de som har flyttet til Fjell, har gjort det i relativt ung alder. 
44 % flyttet til kommunen i alderen 18-29 år, mens 33 % flyttet når de var mellom 30-
39 år. Begge disse aldersgruppene dekker det vi kaller etableringsfasen. Gjennomsnittlig 
alder for innflytting til Fjell er 29 år. Dette omfatter imidlertid de som var under 18 år når 
de flyttet dit. Det er naturlig å anta at de som var under 18 år, flyttet sammen med 
foreldre. Dersom vi ser bort fra denne aldersgruppen, er gjennomdnittlig alder for 
innflytting 31 år. Gjennomsnittlig alder for innflytting utenom gruppen under 18 år for de 
som har flyttet til Fjell de siste 10 årene er 32 år. 
 
Dette betyr at det vanlige er å flytte til kommunen når en er i en etableringsfase. Et 
resultat av dette er også at innflytterne/tilbakeflytterene i noen større grad enn de som 
har bodd i kommunen hele livet, er i yrkesaktiv alder, har noe høyere utdanningsnivå, og 
oftere har barn. Dette skyldes i hovedsak at en større andel av de som har bodd i 
kommunen hele livet er eldre/pensjonister, og også yngre som ennå ikke har flyttet 
hjemmefra. 
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Årsaker til å flytte til Fjell 
 
Et viktig punkt i undersøkelsen var å kartlegge årsaker til flytting. Vi plukket ut noen 
vanlige årsaker/faktorer som vi ønsket å måle spesielt, og ba innflytterne/tilbakeflytterne 
om å vurdere hvor viktig hver av dem var for at de valgte å flytte til Fjell. Disse 
faktorene var jobbmuligheter i kommunen, muligheter for kjøp av bolig/boligtomt, tilbud 
av kommunale tjenester som barnehage/skole, servicetilbud for eldre og uføre, og 
oppvekstsvilkår for barn og unge. Nedenfor er disse rangert etter hvor store andeler som 
svarte at den enkelte faktoren var svært eller ganske viktig. 
 
 

 
 
 
Muligheten for kjøp av bolig eller boligtomt er sammen med oppvekstsvilkår for barn og 
unge, de av faktorene vi spurte om som veide tyngst når de valgte å flytte til Fjell. Til 
sammen 63 % svarer at mulighet for kjøp av bolig/boligtomt var en viktig faktor (32 % 
svært og 31 % ganske viktig), mens 62 % svarer at oppvekstsvilkårene for barn og unge 
var en viktig faktor (35 % svært og 27 % ganske viktig). Utfra at hovedvekten av 
innflytterne er personer i etableringsfasen, er det ikke overraskende at disse to faktorene 
scorer høyest. Videre svarer 45 % at tilbudet av kommunale tjenester var en viktig 
faktor (21 % svært og 24 % ganske viktig). Jobbmulighetene i kommunen, er som vi ser 
en mindre viktig faktor for de som velger å flytte til Fjell. Bare 28 % fremhever dette 
som viktig (16 % svært og 12 % ganske viktig). Dette har nok sammenheng med 
nærheten til Bergen og arbeidsmarkedet der. Som vi har sett innledningsvis i denne 
rapporten har 35 % av alle i Fjell sin arbeidsplass i Bergen, og de aller fleste av disse 
pendler daglig til Bergen. Servicetilbudet for eldre og uføre er som vi ser ingen viktig 
faktor for de som flytter til Fjell. Bare 12 % oppgir dette som viktig (5 % svært og 7 % 
ganske viktig). 
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Dette spørsmålet ble også stilt til de blant utflytterne som i sin tid hadde vært innflyttere 
til Fjell. Figuren nedenfor viser altså hva de vurderte som viktig når de flyttet dit.  
 

 
 
Vi ser at også blant utflytterne er det oppvekstvilkår og muligheter for kjøp av 
bolig/boligtomt som var de viktigste faktorene. Felles for alle svarene fra utflytterne er at 
de vurderer alle forholdene som noe mindre viktig enn blant innflytterne. Dette kan ha 
sammenheng med at alderssammensetningen blant utflytterene er generelt yngre, og at 
således en del flere flyttet til Fjell i sin tid sammen med foreldrene. 
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Vi fulgte opp med å spørre om der var andre forhold som var av avgjørende viktighet for 
at en valgte å flytte til Fjell. Det var her mulig å oppgi flere svar.  
 

 
 
De viktigste forholdene utover de faktorene som vi ba dem vurdere, er knyttet til at en 
har familie i Fjell. 23 % av innflytterne/tilbakeflytterne oppgir dette som en avgjørende 
grunn til at de valgte å flytte til Fjell. 11 % svarer også at en hadde venner i Fjell og at 
dette var viktig. Tillegg svarer 8 % av de som har oppgitt andre grunner at de på ulik 
måte hadde tilhørighet til Fjell eller Sotra. Ikke uventet er det spesielt blant 
tilbakeflytterne at disse årsakene er viktige, men også en del av de som er født og 
oppvokst andre steder nevner dette med familie og venner.  
 
Videre peker 13 % på at det er nær Bergen og således lett å pendle. Dette forholdet blir 
nevnt i like stor grad av tilbakeflytterne som de rene innflytterne. 10 % trekker fram 
muligheter for friluftsliv som en viktig faktor for å flytte til Fjell. I den sammenheng er 
det verdt å nevne at 5 % oppgir svar under andre forhold, som at de ville bo nær sjøen, 
mer landlig, og nærmere naturen.  
 
Vi ser at svarkategorien “andre forhold” inneholder 36 % av svarene. 15 % er gjort rede 
for over. Av de resterende 21 % finner vi 7 % som gjentar eller utdyper forhold som har 
med boligmarkedet/boligtomter å gjøre. I tillegg oppgir 4 % at de flyttet pga. av at enten 
de selv eller ektefelle/samboeren fikk jobb i Fjell. Kjærligheten spiller også inn for en del. 
5 % oppgir at de flyttet til Fjell pga. av at de ble gift/samboer med noen fra Fjell.  
 
27 % av innflytterne/tilbakeflytterne oppgir at det ikke var andre grunner til at de flyttet 
enn de som ble gjennomgått i spørsmålet før. Det er i hovedsak innflytterne som ikke 
oppgir noen andre grunner enn de vi allerede hadde spurt om.  
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Intern flytting i Fjell 
 
Innbyggerne i Fjell, ble også spurt om de har flyttet internt eller innad i Fjell de siste 10 
årene.  
 

 
 
Svarene viser at 21 % oppgir at de har flyttet innad i kommunen i løpet av de siste 10 
årene. Det er flere blant de som har bodd hele livet i Fjell, og blant tilbakeflytterne som 
oppgir at de har flyttet internt i kommunen, enn blant de som er rene innflyttere til 
kommunen. 28 % og 29 % i de to førstnevnte gruppene har flyttet internt, mens 16 % 
av innflytterne har gjort dette.  
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Vi fulgte opp de som oppga at de har flyttet innad i kommunen de siste 10 årene, med 
spørsmål om hvor i Fjell de flyttet fra sist gang de flyttet. Figuren nedenfor viser hvilke 
områder i Fjell flyttingen har skjedd fra. Svarfordelingen er basert på 148 spurte. 
 

 
 
Dette viser at 46 % bodde på Litlesotra/Bjorøy før de flyttet internt i kommunen, mens 
20 % bodde på Nordre Fjell, 17 % på Indre Fjell og 17 % på Søre/Ytre Fjell. Det er et 
trekk at flyttingen er forholdsvis litt større i Indre Fjell og Søre/Ytre Fjell, sammenlignet 
med hvordan bosetningen er i dag (jfr. hvor de bor i dag). Dette trekket så vi også blant 
utflytterne, og andelene som flytter internt og andelene utflyttere fra disse områdene er 
tilnærmet lik.  
 
Vi må imidlertid være klar over at en del av de som har flyttet fra de ulike områdene ikke 
har flyttet lenger enn at de fortsatt bor i samme område. Krysser vi dette spørsmålet 
mot hvor de bor i dag, finner vi at 2/3 av de som bodde på Nordre Fjell før de flyttet, 
fortsatt bor på Nordre Fjell. En like stor andel (2/3) av de som flyttet fra Litlesotra/Bjorøy 
flyttet heller ikke lenger enn at de fortsatt bor på Litlesotra/Bjorøy. For de to andre 
områdene er dette bildet noe annerledes. Bare 1 av 10 som flyttet fra Indre Fjell, bor 
fortsatt i samme område, mens 4 av 10 av de som flyttet fra Søre/Ytre Fjell bor i samme 
område. For begge de siste områdene går flyttingen i hovedsak til Nordre Fjell eller 
Litlesotra/Bjorøy. Av de som flyttet fra Indre Fjell flyttet 44 % til Nordre Fjell og 40 % til 
Litlesotra/Bjørøy, mens 32 % av de som flyttet fra Søre/Ytre Fjell flyttet til Nordre Fjell 
og 24 % flyttet til Litlesotra/Bjorøy.
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I tabellen nedenfor har vi tatt utgangspunkt i alle som har flyttet internt og satt opp hvor 
de som har flyttet internt siste 10 år har flyttet fra og til. Dette er gjort ved å krysse hvor 
de har flyttet fra mot hvor de har flyttet til. Prosentene i tabellen viser hvor mange 
prosent av alle som har flyttet internt som har flyttet fra et av de fire områdene til et 
annet eller eventuelt innad i samme område.  
 

 Sted en flyttet fra 
Totalt (flyttet 

til) 

Sted en flyttet 
til 

Nordre 
Fjell 

Indre 
Fjell 

Søre/Ytre 
Fjell Litlesotra/Bjorøy  

Nordre Fjell 14 % 7 % 5 % 8 % 35 % 

Indre Fjell 0 % 2 % 1 % 3 % 5 % 

Søre/Ytre Fjell 2 % 1 % 7 % 4 % 14 % 

Litlesotra/Bjorøy 5 % 7 % 4 % 31 % 47 % 

Totalt (flyttet 
fra) 

21 % 17 % 17 % 46 % 100 % 

 
Tabellen viser at av alle som har flyttet internt i Fjell har 14 % flyttet internt i Nordre 
Fjell, mens 7 % har flyttet fra Indre Fjell til Nordre Fjell, 5 % fra Søre/Ytre Fjell til Nordre 
Fjell, og 8 % fra Litlesotra/Bjorøy til Nordre Fjell. Til sammen har altså 35 % av de som 
har flyttet internt i Fjell siste 10 år, flyttet til eller innad i Nordre Fjell. Trekker vi fra de 
som har flyttet internt i Nordre Fjell, er det 21 % av de som har flyttet innad i Fjell som 
har flyttet til Nordre Fjell fra et annet område i kommunen. I samme tidsrom har 7 % av 
de interne flytterne i kommunen, flyttet ut av Nordre Fjell, noe som gir en pluss på 14 %. 
 
På samme måten ser vi at av alle som har flyttet siste 10 år, har nesten ingen flyttet fra 
Nordre Fjell til Indre Fjell, 2 % har flyttet internt i Indre Fjell, 1 % fra Søre/ytre Fjell til 
Indre Fjell, og 3 % fra Litlesotra/Bjorøy til Indre Fjell. Til sammen 5 % av de som har 
flyttet internt i kommunen, har altså flyttet til Indre Fjell. 3 % kommer fra andre steder 
enn Indre Fjell. I samme tidsrom har 15 % av de interne flytteren flyttet ut av Indre 
Fjell, noe som gir en minus på 12 %. 
 
Tallene for Søre/Ytre Fjell er som følger. 2 % av alle som har flyttet de siste ti årene, 
flytter fra Nordre Fjell til Søre/Ytre Fjell, mens 1 % kommer fra Indre Fjell. 7 % av alle 
interne flyttere, har flyttet innad i Søre/Ytre Fjell, mens 4 % kommer fra 
Litlesotra/Bjorøy. Dette betyr at 14 % av de som har flyttet internt i kommunen siste 10 
år, har bosatt seg i Søre/Ytre Fjell. Ser vi bort fra andelen som har flytte internt i 
området, har 7 % av alle interne flyttere i kommunen flyttet til Søre/Ytre Fjell fra andre 
områder. I samme tidsrom har 10 % av de interne flytteren flyttet ut av Søre/Ytre Fjell, 
noe som gir en minus på 3 %. 
 
For Litlesotra/Bjorøy er flyttetallene følgende. 5 % av alle som har flyttet innad i 
kommunen, har flyttet fra Nordre Fjell til Litlesotra/Bjorøy, mens 7 % har flyttet fra Indre 
Fjell. 4 % har flyttet fra Søre/Ytre Fjell, mens 31 % har flyttet internt i Litlesotra/Bjorøy. 
Dette innebærer at til sammen 47 % av de som har flyttet intern i kommunen siste 10 
år, har flyttet til eller internt i Litlesotra/Bjorøy. Trekker vi fra de som har flyttet internt i 
dette området, finner vi at 16 % har flyttet til Litlesotra/Bjorøy fra andre områder i Fjell 
siste 10 år. I samme periode har 15 % flyttet fra Litlesotra/Bjorøy til andre områder, noe 
som gir en pluss på 1 %.  
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Ser vi nærmere på hvem som flytter internt i kommunen, finnere vi følgende trekk. Det 
klareste kjennetegnet på de som flytter internt i kommunen, er at de i hovedsak er yngre 
personer. 34 % av de som har flyttet internt i kommunen siste 10 år, er i dag under 30 
år, mens 47 % av dem er i alderen 30-44 år. Dette betyr at til sammen 81 % av de som 
har flyttet er under 45 år. Det er altså samme kjennetegn på de som flytter internt som 
blant de som har flyttet inn i kommunen, nemlig at det er personer i etableringsfasen. 
Dette medfører også at de interne flytterne i noe større grad enn som ikke har flyttet, 
bor i husstander med barn, og da gjerne yngre barn.  
 
Felles for mange i etableringsfasen er at de har behov for en ny og større bolig. Dette er 
også som vi skal se den mest nevnte årsaken, når vi spurte hva som var de viktigste 
grunnene til at de flyttet internt i kommunen. Det var mulig å oppgi flere årsaker. 
 

 
 
55 % som har flyttet internt i Fjell de siste 10 årene, oppgir behovet for en annen bolig 
som årsak til denne flyttingen. 7 % oppgir at det var fordi de flyttet hjemmefra når de 
ble voksne. Å komme nærmere familie blir nevnt av 8 % som en viktig grunn. Vi ser at 
det er like mange som oppgir at de ønsket å bo mer landlig (5 %), som det er som 
ønsket å bo mer sentralt (5 %). 
 
16 % oppgir andre grunner. En gjennomgang av de åpne svarene for denne kategorien, 
er at svarene varierer på mange ulike grunner. Herunder kommer alt fra samlivsbrudd, til 
at en fant kjærligheten i et annet hus, eller at en arvet hus. 
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Nedenfor har vi satt opp i detalj hvor de som har flyttet internt i Fjell de siste 10 årene, 
flyttet fra. Prosentandelene baserer seg på 148 spurte. 
 
Område Prosent Bosted flyttet fra Prosent 
  Turøy 1 % 

Misje 1 % 

Solsvik/Landro 6 % 

Vindenes 0 % 

Angeltveit 1 % 

Ågotnes 10 % 

Kårtveit/Eide 2 % 

Annet sted - Nordre Fjell 0 % 

Nordre Fjell 20 % 

Ubesvart - Nordre Fjell 0 % 

Spjeld 1 % 

Fjereide 0 % 

Knappskog 2 % 

Morland/Morlandstø 1 % 

Kolltveit 4 % 

Bildøy 6 % 

Ekerhovd 1 % 

Lie 2 % 

Indre Fjell 17 % 

Annet sted - Indre Fjell 0 % 

Algrøy 0 % 

Sekkingstad 2 % 

Skålvik 2 % 

Skoge-Møvik 1 % 

Lokøy 1 % 

Syltøy 2 % 

Nesse 1 % 

Tellnes 1 % 

Ulveseth 1 % 

Fjell 6 % 

Søre/Ytre Fjell 17 % 

Annet sted - Søre/Ytre Fjell 0 % 

Anglevik/Våge 2 % 

Foldnes vest 3 % 

Foldnes aust 3 % 

Foldnes sør 3 % 

Knarrevik 8 % 

Valen 1 % 

Storhilleren/Straume 15 % 

Arefjord/Bratholmen/Snekkevik 5 % 

Ebbesvik 1 % 

Bjorøy 1 % 

Annet sted - Litlesotra/Bjorøy 2 % 

Litlesotra/Bjorøy 46 % 

Ubesvart - Litlesotra/Bjorøy 1 % 

Antall svar 148  148 
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På samme måte kan vi sette opp i detalj hvor de som har flyttet internt i Fjell siste ti år, 
har flyttet til. 
 
Område Prosent Bosted flyttet til Prosent 
  Turøy 0 % 

Misje 1 % 

Solsvik/Landro 6 % 

Vindenes 1 % 

Angeltveit 1 % 

Ågotnes 24 % 

Kårtveit/Eide 1 % 

Annet sted - Nordre Fjell 0 % 

Nordre Fjell 35 % 

Ubesvart - Nordre Fjell 0 % 

Spjeld 1 % 

Fjereide 1 % 

Knappskog 2 % 

Morland/Morlandstø 0 % 

Kolltveit 0 % 

Bildøy 1 % 

Ekerhovd 1 % 

Lie 0 % 

Indre Fjell 5 % 

Annet sted - Indre Fjell 0 % 

Algrøy 1 % 

Sekkingstad 0 % 

Skålvik 1 % 

Skoge-Møvik 1 % 

Lokøy 0 % 

Syltøy 2 % 

Nesse 1 % 

Tellnes 1 % 

Ulveseth 2 % 

Fjell 4 % 

Søre/Ytre Fjell 14 % 

Annet sted - Søre/Ytre Fjell 2 % 

Anglevik/Våge 0 % 

Foldnes vest 5 % 

Foldnes aust 1 % 

Foldnes sør 1 % 

Knarrevik 5 % 

Valen 2 % 

Storhilleren/Straume 20 % 

Arefjord/Bratholmen/Snekkevik 9 % 

Ebbesvik 0 % 

Bjorøy 2 % 

Annet sted - Litlesotra/Bjorøy 1 % 

Litlesotra/Bjorøy 47 % 

Ubesvart - Litlesotra/Bjorøy 0 % 

Antall svar 148  148 
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Utflytting fra Fjell - flyttemotiv 
 
Som vi så på tidligere flyttet til sammen 3140 personer ut av Fjell kommune i årene 
2008-2010. I samme periode flyttet 3211 personer til Fjell. Vi fikk trukket et 
representativt utvalg på 1200 av disse til undersøkelsen som omhandlet utflytterne, 
hvorav vi har intervjuet 200. Både bruttoutvalget på 1200 og nettoutvalget på 200, viser 
at ca. 55 % av de som har flyttet fra Fjell i denne perioden, har flyttet til Bergen. 24 % 
har flyttet til andre kommuner i Hordaland, mens de øvrige 21 % har flyttet til andre 
deler av landet. I disse 21 % finner vi 4 % som har flyttet til Oslo. Gitt at mange er unge 
og flytter pga. av utdanning, tyder dette på at Bergen er den klart mest foretrukne 
plassen for studier og utdanning. Av Hordalandskommunene utenom Bergen, er det først 
og fremst Sund (8 %), Øygarden (5 %) og Askøy (5 %), som Fjell har størst lekkasje til. 
Vi så også at 19 % av de som har flyttet ut av kommunen siste 3 år, flyttet fra Nordre 
Fjell, 16 % fra Indre Fjell, 18 % fra Søre/Ytre Fjell og 45 % fra Litlesotra/Bjorøy. 
 
Vi har også sett at de som flytter ut av kommunen i hovedsak er yngre personer. 51 % 
av de som har flyttet er under 30 år, og en 68 % av dem er enten enslige eller bor 
sammen med en person. 
 
Vi skal her se nærmere på hva som var årsakene til at de valgte å flytte fra Fjell. På 
direkte spørsmål om hva som var de viktigste årsakene, fikk vi følgende svar. 
 
 

 
 
Omtrent 1/3 av utflytterne peker på jobb og utdanning som hovedårsakene til at de 
valgte å flytte fra Fjell. 12 % flyttet pga av bedre jobbmuligheter eller at de fikk jobb i en 
annen kommune, mens 23 % flyttet pga av utdanning. Videre oppgir 14 % at de flyttet 
for å komme nærmere familie, mens 3 % ville bo nærmere venner/sosialt nettverk. Selv 
om relativt mange tidligere har oppgitt at de var misfornøyd med kollektivtilbudet i Fjell, 
er det bare 6 % som nevner trafikk og mangel på offentlige kommunikasjoner som en 
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viktig årsak til at de flyttet. 10 % av de som har flyttet siste tre år oppgir vansker med å 
skaffe passende tomt/bolig i Fjell.  
Det er som vi ser 33 % som oppgir andre grunner for at de valgte å flytte fra Fjell. En 
nærmere gjennomgang viser at 8 % oppgir samlivsbrudd som årsak til at en flyttet, 
mens like mange (8 %) oppgir at de flyttet sammen med kjæreste eller giftet seg i en 
annen kommune. 3 % arvet eller på annen måte overtok hus i en annen kommune, 
mens 6 % trivdes ikke eller ønsket rett og slett å flytte bort.  
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Intern flytting i årene fremover 
 
Å kartlegge fremtidig flytting kan være noe usikkert i lys av at forutsetninger i varierende 
grad endrer seg for folk både på kort og lang sikt. Vi begynte spørsmålene som tok opp 
dette, med å spørre om en om 10-15 år ønsket å bo sentralt/i et tettsted eller utenfor 
sentrale områder eller tettsteder. Dette spørsmålet sammen med et spørsmål om en bor 
sentralt eller utenfor sentrale områder i dag, har vi sammenfattet i figuren nedenfor. 
 

 
 
Det kan synes som om noe færre av dagens innbyggere ønsker å bo sentralt om 10-15 
år. Mens 64 % bor sentralt/i tettsted i dag, er det 57 % som ønsker å bo slik i fremtiden. 
Vi ser imidlertid at også andelen som ønsker å bo utenfor sentrale områder er litt lavere 
enn andelen som bor slik i dag. Hovedårsaken til disse tallene, er at en høyere andel 
(11 %) er usikker på hvor de ønsker å bo.  
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Det som først og fremst er interessant med disse spørsmålene, er å se på hvor mange 
som ønsker å bo i et annet type område enn i dag. Nedenfor har vi krysset hvor de bor i 
dag med spørsmål om hvor de ønsker å bo om 10-15 år. 
 

 Bor idag 

Ønsker å bo om 
10-15 år 

Bor sentralt, i tettsted 
Bor utenfor sentrale områder 

eller tettsteder 

Ønsker å bo 
sentralt, i tettsted 

81 % 15 % 

Ønsker å bo utenfor 
sentrale områder 
eller tettsteder 

8 % 76 % 

Ikke sikker 11 % 9 % 

 
Dette viser at 81 % av de som bor sentralt i dag, ønsker å fortsette med det, mens 76 % 
av de som bor utenfor sentrale områder, ønsker å bo slik også i fremtiden. Derimot ser vi 
at 8 % av de som bor sentralt ønsker å bo utenfor sentrale områder om 10-15 år, mens 
15 % av de som bor utenfor sentrale områder i dag, ønsker å bo sentralt eller i et 
tettsted om 10-15 år.  
 
Ser vi nærmere på de som ønsker å flytte til sentrale områder fra mer landlige områder, 
finner vi at denne andelen er størst blant unge og de eldre. 22 % av de over 60 år som 
bor i landlige områder, oppgir at de ønsker å bo i mer sentrale områder. Blant unge 
under 30 år som bor i landlige områder, ønsker 20 % å flytte til mer sentrale områder. 
Aldersgruppene mellom 30-59 år er mer stedbundne, og ønsker å bo slik de bor i dag. Vi 
finner også at barnefamilier i større grad ønsker å bo slik de bor i dag. 88 % av 
barnefamiliene som bor sentralt ønsker også å bo sentralt om 10-15 år, mens 86 % av 
barnefamiliene som bor mer landlig, ønsker å fortsette å bo utenfor sentrale områder.
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Vi fulgte opp med å spørre mer konkret om en har ønske om å flytte fra der en bor i dag 
til en annen bolig eller annet sted i Fjell. 
 

 
 
Vi ser at 21 % har et ønske om å skifte bolig i Fjell i fremtiden. Det er interessant å 
observere at andelen som ønsker å flytte til en annen bolig i Fjell, er like stor som 
andelen som har flyttet internt i kommunen de siste 10 årene. Dette indikerer at en kan 
forvente tilnærmet samme interne flytteaktivitet i kommunen de nærmeste 10-15 årene 
som en har hatt de siste 10 årene. Sett i forhold til tidligere flytting, finner vi at 28 % av 
de som har flyttet siste 10 år, ønsker å flytte til en ny bolig. Denne andelen er lavere 
blant de som ikke har flyttet siste 10 år (20 %). De 21 % som har ønske om å skifte 
bolig/bosted i Fjell, består således av 6 % som har flyttet internt i kommunen de siste 10 
år, og 15 % som ikke har flyttet internt de siste 10 år. 
 
Et nærmere blikk på hvem som ønsker å flytte, viser igjen at det i første rekke er de 
unge i etableringsfasen som ønsker å skifte bolig/bosted. 35 % av de under 30 år og 
22 % i aldersgruppen 30-44 år. Vi finner også at andelen som ønsker å flytte internt i 
kommunen er størst blant de som har bodd der hele livet (28 %) og lavest blant de som 
er innflyttere i kommunen (19 %). 
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Vi fulgte opp de 150 respondentene som ytret ønske om å skifte bolig eller bosted i Fjell, 
med spørsmål om hvilken type bolig man ønsket å flytte til. I figuren nedenfor har vi satt 
opp både hvilken type bolig de som ønsker å flytte, bor i dag, og hvilken type bolig en 
ønsker å flytte til. 
 

 
 
Omtrent halvparten (49 %) av de som ønsker å flytte internt i kommunen, ønsker å 
flytte til en enebolig. Dette er likevel en lavere andel enn andelen som bor i enebolig i 
dag. Det er videre interessant å se at såpass mange som 38 % av de som ønsker å 
flytte, vil flytte inn i en leilighet. Dette kan indikere et økende behov for leiligheter i Fjell i 
årene som kommer. 10 % ønsker å flytte inn i rekkehus. Dette er bare halvparten så 
mange som faktisk bor i rekkehus idag av de som ønsker å flytte. Nedefor har vi satt 
dette opp for å vise hvor mange som ønsker å gå fra en boligtype til en annen. 
 
 

Boligtype en bor i idag 

Boligtype 
ønsker å bo 
i 

Enebolig 
Rekkehus/ 

tomannsbolig 
Leilighet Annet 

Enebolig 
38 % 73 % 67 % 75 % 

Rekkehus 
11 % 7 % 11 % 0 % 

Leilighet 
46 % 20 % 22 % 25 % 

Annen type 
bolig 4 % 0 % 0 % 0 % 
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Dette viser at nær halvparten (46 %) av de som bor i enebolig av de som ønsker å flytte, 
ønsker å flytte til en leilighet. 38 %  av dem ønsker å fortsatt bo i en enebolig, mens 
11 %, ser for seg et rekkehus. Blant de som bor i rekkehus/tomannsbolig nå, ønsker 
derimot nær 3/4 (73 %) å flytte til enebolig, mens bare 7 % av dem ønsker å flytte til et 
annet rekkehus. 20 % av disse ønsker å bo i en leilighet. Blant dem som i dag bor i 
leilighet av de som ønsker å flytte, ønsker 2/3 (67 %) å flytte til en enebolig, mens 11 % 
ønsker seg et rekkehus. 22 % ønsker fortsatt å bo i leilighet. Vi ser altså at de fleste 
ønsker å skifte til en annen boligtype enn den de bor i i dag. Dette gjelder også de som i 
dag bor i eneboliger. Når 46 % av de som bor i enboliger ønsker å flytte i leilighet, 
medvirker det, gitt deres antall, at 38 % av de som ønsker å flytte ønsker seg en 
leilighet. Av hele befolkningen i Fjell utgjør disse 8 %. 
 
Ser vi nærmere på denne gruppen som ønsker seg leilighet, finner vi at dette i en hvis 
grad gjelder unge under 30 år. 38 % av de under 30 år som ønsker å flytte til en annen 
bolig, ønsker seg en leilighet. Blant de mellom 30-44 år er denne andelen bare 15 %. 
Derimot øker denne til 50 % blant 45-59 åringene som ønsker å flytte, og til 75 % blant 
de over 60 år som ønsker å flytte. Selv om det er få som ønsker å flytte i de to eldste 
aldersgruppene, synes det å være et klart trekk at blant de som ønsker å flytte i eldre år, 
ønsker å flytte til en leilighet. 
 
Vi var videre interessert å vite om de som ønsker å skifte bolig eller flytte til et annet 
sted i Fjell, har gjort seg opp noen mening om hvor i Fjell de ønsker å flytte. 
 

 
 
Figuren over viser i grove trekk det samme flyttebildet vi så for de som har flyttet de 
siste 10 årene. 50 % ønsker å flytte inad eller til Litlesotra/Bjorøy, mens 19 % ønsker å 
bo i Nordre Fjell. 8 % vil bo i Indre Fjell, mens like mange (8 %), ønsker å bo i Søre/Ytre 
Fjell. Det er også en ikke ubetydelig andel på 15 %, som ønsker å skifte bolig, men som 
ikke har gjort seg opp noen klar mening om hvor i Fjell de ønsker å flytte til. 
 
Ser vi dette i forhold til alle spurte, finner vi at 4 % av innbyggerne i Fjell ønsker å flytte 
til eller innad i Nordre Fjell, 2 % ønsker å flytte til/innad i Indre Fjell, 2 % ønsker å flytte 
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til/innad i Søre/Ytre Fjell, mens 11 % ønsker å flytte til/innad i Litlesotra/Bjorøy. 3 % 
ønsker å flytte innad i Fjell, men er ikke sikker på hvor.  
 
På samme måte som for de som har flyttet siste 10 år, kan vi krysse bosted i dag mot 
hvor man ønsker å flytte.  
 

 Sted en ønsker å flytte fra 
Totalt (flytte 

til) 

Sted en 
ønsker å flytte 
til 

Nordre 
Fjell 

Indre 
Fjell 

Søre/Ytre 
Fjell Litlesotra/Bjorøy  

Nordre Fjell 14 % 0 % 2 % 3 % 19 % 

Indre Fjell 1 % 4 % 1 % 1 % 7 %* 

Søre/Ytre Fjell 1 % 0 % 3 % 5 % 9 %* 

Litlesotra/Bjorøy 9 % 4 % 5 % 32 % 50 % 

Ikke sikker 1 % 3 % 3 % 8 % 16 % 

Totalt (flytte 
fra) 

26 % 11 % 15 % 49 % 100 % 

 
* Avrundinger gjør at disse andelen avviker så vidt fra svarfordelingen i figuren over, der både 
Indre Fjell og Søre/Ytre Fjell står med 8 % hver. 
 
Dette viser at 14 % av de som ønsker å flytte, ønsker å flytte innad i Nordre Fjell, mens 
2 % vil flytte fra Søre/Ytre Fjell til Nordre Fjell, og 3 % fra Litlesotra/Bjorøy til Nordre 
Fjell. Til sammen ønsker altså 19 % av de som ønsker å flyttet internt i Fjell, å flyttet til 
eller innad i Nordre Fjell. Trekker vi fra de som som ønsker å flytte internt i Nordre Fjell, 
er det 5 % av de som ønsker å flytte innad i Fjell som vil flytte til Nordre Fjell fra et 
annet område i kommunen. Derimot ønsker 10 % av de interne flytterne å flytte ut av 
Nordre Fjell og til et annet område, noe som gir en minus på 5 %. De som er usikker er 
ikke tatt med i dette regnestykket. 
 
For Indre Fjell ser vi følgende tall. 4 % av alle som ønsker å flytte vil flytte innad i Indre 
Fjell. 1 % vil flytte fra Nordre til Indre Fjell, 1 % fra Søre/ytre, og 1 % fra 
Litlesotra/Bjorøy. Totalt er det altså 7 % som ønsker seg til Indre Fjell. Trekker vi fra de 
4 % som vil flytte innad i området, sitter vi igjen med 3 % som vil flytte til Indre Fjell fra 
andre områder i kommunen. Samtidig ønsker 4 % å flytte ut av Indre Fjell, noe som gir 
en minus på 1 %. 
 
For Søre/Ytre Fjell finner vi følgende tall. 3 % av alle som ønsker å flytte oppgir at de 
ønsker å flytte innad i Søre/Ytre Fjell. 1 % ønsker å flytte fra Nordre Fjell, mens 5 % 
ønsker å flytte fra Litlesotra/Bjorøy til Søre/Ytre Fjell. Siden vi ikke har registrert noen 
som ønsker å flytte fra Indre Fjell til Søre/Ytre, er det tilsammen 9 % som ønsker å flytte 
innad eller til Søre/Ytre Fjell. Ser vi bort fra de som vil flytte internt er det altså 6 % som 
ønsker å flytte til Søre/Ytre Fjell fra andre områder. Samtidig er det 8 %som ønsker å 
flytte ut av Søre/Ytre Fjell til andre områder. Dette gir et minus på 2 %. 
 
For Litlesotra/Bjorøy finner vi følgende tall. 32 % av alle som ønsker å flytte oppgir at de 
ønsker å flytte innad i Litlesotra/Bjorøy. 9 % ønsker å flytte fra Nordre Fjell, mens 4 % 
ønsker å flytte fra Indre Fjell, og 5 % fra Søre/Ytre Fjell til Litlesotra/Bjorøy. Det er 
tilsammen 50 % som ønsker å flytte innad eller til Litlesotra/Bjorøy. Ser vi bort fra de 
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som vil flytte internt er det altså 18 % som ønsker å flytte til Litlesotra/Bjorøy fra andre 
områder. Samtidig er det 9 % som ønsker å flytte ut av Litlesotra/Bjorøy til andre 
områder. Dette gir et pluss på 9 %. De som er usikker er ikke tatt med i dette 
regnestykket. Tallene i denne gjennomgangen indikerer at det i første rekke er 
Litlesotra/Bjorøy som vil få størst innflytting fra andre deler av Fjell i årene som kommer. 
 
Nedenfor gjengis ønsket bosted mer i detalj. 
 
Område Prosent Ønsket bosted Prosent 
  Turøy 0 % 

Misje 0 % 

Solsvik/Landro 2 % 

Vindenes 0 % 

Angeltveit 2 % 

Ågotnes 8 % 

Kårtveit/Eide 3 % 

Annet sted - Nordre Fjell 0 % 

Nordre Fjell 19 % 

Ubesvart - Nordre Fjell 4 % 

Spjeld 0 % 

Fjereide 2 % 

Knappskog 3 % 

Morland/Morlandstø 0 % 

Kolltveit 2 % 

Bildøy 0 % 

Ekerhovd 1 % 

Lie 1 % 

Indre Fjell 8 % 

Annet sted - Indre Fjell 0 % 

Algrøy 0 % 

Sekkingstad 1 % 

Skålvik 2 % 

Skoge-Møvik 0 % 

Lokøy 0 % 

Syltøy 0 % 

Nesse 1 % 

Tellnes 1 % 

Ulveseth 3 % 

Fjell 2 % 

Søre/Ytre Fjell 8 % 

Annet sted - Søre/Ytre Fjell 0 % 

Anglevik/Våge 1 % 

Foldnes vest 3 % 

Foldnes aust 0 % 

Foldnes sør 0 % 

Knarrevik 4 % 

Valen 0 % 

Storhilleren/Straume 36 % 

Arefjord/Bratholmen/Snekkevik 10 % 

Ebbesvik 0 % 

Bjorøy 1 % 

Annet sted - Litlesotra/Bjorøy 1 % 

Litlesotra/Bjorøy 50 % 

Ubesvart - Litlesotra/Bjorøy 3 % 

Antall svar 148  148 
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Vi fulgte opp de som ønsker å skifte bolig/flytte til et annet sted i Fjell, med spørsmål om 
hva som er årsakene til at de ønsker dette. Det var her mulig å oppgi flere årsaker.  
 

 
 
Årsaken som blir nevnt oftest for at man ønsker å flytte, er at man trenger en annen 
bolig. 43 % oppgir dette som en viktig årsak til at man ønsker å flytte. Videre ser vi at 
15 % ønsker å bo mer sentralt, mens 7 % ønsker å bo mer landlig. 6 % oppgir at de 
ønsker å flytte hjemmefra. 
 
Kategorien annet utgjør som vi ser 28 % av svarene. En gjennomgang av disse svarene 
viser at 15 % oppgir grunner knyttet til alder og endringer i livssituasjon. Mye av dette 
går på at en ikke lenger trenger et stort hus, og at det er vanskeligere nå å klare å holde 
hus og hage vedlike. Ytterligere 5 % oppgir at de ønsker å eie selv, istedenfor å leie eller 
bo hos foreldre. 6 % peker på at de ønsker å flytte nærmere jobb, skole eller sosiale 
møteplasser. 
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Tilbakeflytting 
 
Utflytterne ble spurt om hvor sannsynlig de tror det er at de vil flytte tilbake til Fjell 
kommune de nærmeste 10 årene.  
 

 
 
12 % av utflytterne oppgir at det er svært sannsynlig at de kommer til å flytte tilbake til 
Fjell. Omregnet i antall personer av de 3140 personene som har flyttet ut de siste tre 
årene, utgjør dette ca 380 personer. Ytterligere 22 % oppgir at det er ganske sannsynlig, 
noe som tilsier at Fjell kommune har et tilbakeflyttingspotensiale blant de som har flyttet 
ut siste tre år på 34 %, eller ca 1060 personer. 65 % av de som har flyttet ut tror det er 
mindre eller ikke sannsynlig at de vil komme tilbake. 
 
Det er en klar tendens at det er blant de unge utflytterne tilbakeflyttingspotensialet er 
størst. 18 % av utflytterne under 30 år sier det er svært sannsynlig at de vil flytte 
tilbake, mens ytterligere 28 % av dem svarer det er ganske sannsynlig. Det samlede 
tilbakeflyttingspotensialet blant de under 30 år, er altså 46 %. Nær halvparten av de 
unge som flytter ut, ser det med andre ord som sannsynlig at de kan komme til å flytte 
tilbake. Tilbakeflyttingspotensialet er klart synkende jo eldre utflytterne er, noe som 
indikerer at utflytting i mer moden alder er av mer permanent karakter. 
 
Vi fulgte opp de som svarte svært eller ganske sannsynlig at de vil flytte tilbake, med et 
åpent spørsmål om hva som må til for at de skal gjøre alvor av dette. 45 % av disse 
svarer at en må finne seg bolig eller boligtomt. Omtrent 1/3 av disse igjen gir også 
uttrykk for at pris er viktig i så måte.  Ytterligere 17 % oppgir at de må få seg jobb i 
kommunen eller i nærheten. 18 % oppgir grunner knyttet til bedre kollektivtilbud og 
kommunikasjoner, spesielt mellom Fjell og Bergen. 16 % svarer at det ikke er noe 
spesielt som må til. 
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Flytting ut av kommunen 
 
Vi var også interessert i å se nærmere på hvor sannsynlig innbyggerne mener det er at 
de blir boende i kommunen. I en undersøkelse vi gjorde i 2006, stilte vi spørsmål om 
hvor sannsynlig man anså at det var at de bodde i Fjell kommune om 10 år. Dette 
spørsmålet gjentok vi i denne undersøkelsen, og resultatene både fra 2006 og 2011 er 
gjengitt i figuren nedenfor. 
 

 
 
Som i 2006 svarer de fleste at det er svært sannsynlig at de bor i Fjell kommune om 10 
år, men vi ser også at andelen er synkende. Mens 67 % svarte at det var svært 
sannsynlig i 2006, er det nå 59 % som svarer dette. Nedgangen i andel som svarer 
svært sannsynlig oppveies imidlertid nesten helt når vi tar med andelen som svarer at 
det er ganske sannsynlig. Til sammen svarer 82 % at det er sannsynlig at de blir 
værende i kommunen. I 2006 var denne andelen 85 %. 
 
Andelen som oppgir at det er mindre eller ikke sannsynlig at de bor i kommunen om 10 
år er 12 %, mens 5 % er usikre og har således ikke tatt stilling. I 2006 var det 14 % 
som vurderte det som mindre eller ikke sannsynlig at de ble boende i kommunen. I 2011 
er det altså 12 % som ser det som lite sannsynlig at de bor i kommunen om 10 år. Hvor 
mange av disse som faktisk kommer til å flytte, vet vi ikke noe sikkert om, men vi må 
anta at alle disse vil kunne komme til å flytte ut av kommunen det neste tiåret. 
 
Det er i hovedsak blant de yngste vi finner de som ser det som sannsynlig at de vil flytte 
ut. I aldersgruppen under 30 år svarer 30 % at det er mindre eller ikke sannsynlig at de 
bor i Fjell om 10 år. Til sammenligning er det 7 % i aldersgruppene 30-44 år og 45-59 år 
som svarer det samme. I aldersgruppen 60 år og eldre, er det 12 % som ser det som 
mindre sannsynlig at de bor i kommunen om 10 år. En del av disse kan vi imidlertid anta 
svarer slik pga av høy alder. 
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Vi ba de som svarte at det var mindre eller ikke sannsynlig at de bor i Fjell om 10 år, 
oppgi hvilke grunner det var for dette. Det var her mulig å oppgi flere svar. Det er 90 
respondenter som fikk dette spørsmålet. 
 

 
 
Den viktigste årsaken til at en ikke tror en blir boende i Fjell, er at en ønsker å bo mer 
sentralt/urbant. 1/3 (33 %) oppgir dette som grunn. 16 % oppgir bedre jobbmuligheter 
andre steder som årsak, mens 6 % peker på bedre utdanningsmuligheter. Dette siste er i 
og for seg overraskende lavt, sett i forhold til at 23 % av de som har flyttet ut av 
kommunen siste tre år, oppgir utdanning som en av hovedårsakene. 
 
35 % oppgir andre grunner. En gjennomgang av de åpne svarene, viser at 8 % viser til 
sin alder og at de neppe lever om 10 år. Ytterligere 7 % har planer om å flytte andre 
steder på sine eldre dager. 4 % peker på vanskelige trafikale forhold, som kø over 
Sotrabroen, mens 7 % oppgir forhold knyttet til boligmarkedet i Fjell. Dette siste går 
bl.a. på priser og at det er for få leiligheter.  
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Vi spurte alle innbyggerne om hvor de ville flytte dersom de skulle flyttet til en annen 
kommune. I figuren nedenfor gjengir vi svarene på dette spørsmålet, både for alle, og 
brutt ned på hvor sannsynlig det er at de kommer til å flytte. Dette siste baserer seg på 
spørsmålet om hvor sannsynlig det er at man kommer til å bo i Fjell om 10 år. De som 
svarte at det er mindre eler ikke sannsynlig er her kategorisert som sannsynlig at vil 
flytte. 
  

 
 
Svarene på dette spørsmålet viser igjen at det er Bergen som er den mest nærliggende 
kommunen å flytte til. Dette gjelder både for hele befolkningen i Fjell (45 %), og i enda 
større grad blant de som det er mest sannsynlig vil kunne flytte de neste 10 år (62 %). I 
sistnevnte gruppe er det ganske få som oppgir at de vil flytte til andre kommuner enten i 
omegnen, eller i Hordaland. Derimot svarer 20 % av dem at de ville flyttet til andre 
kommuner utenfor Hordaland. For de som det er liten sannsynlighet for at vil flytte, er 
det noen flere som oppgir kommunene Sund, Øygarden og Askøy.   
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Boligtyper i ulike livsfaser 
 
Som vi har sett i denne rapporten er ønske om boligtype noe forskjellig avhengig av hvor 
en er i livet. Vi spurte innbyggerne i Fjell om hvilken boligtype man anså som best for 
personer i ulike aldersgrupper. Følgende spørsmål ble stilt: “Med bakgrunn i egen 
erfaring og ønsker hvilken boligtype mener du passer best for personer i følgende 
aldersgrupper?” 
 

 
 
Som vi ser er det stor variasjon i folks oppfatning av hva som er best for de ulike 
gruppene.  
 
For unge under 30 år mener 38 % at en leilighet passer best, mens 22 % mener et 
rekkehus/tomannsbolig passer best. 20 % mener enebolig er den beste boligtypen for 
folk under 30 år.  
 
For de mellom 30-50 år er det først og fremst enebolig som passer. Hele 75 % mener 
dette er boligigtypen som passer best for de mellom 30-50 år. Bare 7 % svarer at 
rekkehus/tomannsbolig passer best, og 3 % mener en leilighet passer best for denne 
gruppen. 
 
50-65 åringen passer også best i enebolig, men det er færre (45 %) som mener dette 
enn det er for gruppen 30-55 år. 31 % mener at denne aldersgruppen er best tjent med 
en leilighet, mens 8 % mener rekkehus/tomannsbolig er best for denne gruppen. 
 
For de over 65 år mener 58 % at en leilighet er det som passer best. Bare 11 % mener 
enebolig passer best til denne aldersgruppen, mens vi ser at 9 % mener 
trygdebolig/omsorgsbolig er det som passer best for de over 65 år. 

 
 

 


